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9 pa! dzier ni ka 2016 r. w ka te drze Chry stu "
sa Kró la w Ka to wi cach od by #a si$ mi$ dzy "
uczel nia na in au gu ra cja ro ku aka de mic kie "
go 2016/2017. Pod czas uro czy sto %ci me tro "
po li ta ka to wic ki ar cy bi skup Wik tor Skworc

wr$ czy# pro fe so ro wi Ja no wi Miod ko wi Na "
gro d$ Lux ex Si le sia. Przy zna nie te go pre sti "
&o we go wy ró& nie nia, sym bo li zu j' ce go „%wia "
t#o ze (l' ska” jest – jak po wie dzia #a w lau "
da cji pro fe sor He le na Sy no wiec – „wy ra zem

naj wy& sze go uzna nia dla s#u& by s#o wu oj czy "
ste mu a za ra zem prze ja wem do ce nie nia

war to %ci j$ zy ka pol skie go z ca #' ró& no rod "
no %ci' je go od mian ja ko no %ni ka kul tu ry i na "
ro do we go dzie dzic twa”. 

Ze spó# re dak cyj ny „(l' ska”

sk#a da ser decz ne gra tu la cje Lau re ato wi

Pod ko niec pa! dzier ni ka re dak cja mie si$cz ni ka „(l'sk” zmie nia ad res. Dzi$ ki uprzej mo %ci i go %cin no %ci prof. Ja na Ma lic kie "
go – dy rek to ra Bi blio te ki (l' skiej, wspó# wy daw cy pi sma, prze pro wa dza my si$ do pi$k ne go za byt ko we go gma chu Bi blio te ki

(l' skiej przy uli cy Ju liu sza Li go nia 7 (I pi$ tro, po kój 103). Wkrót ce znaj dzie tam rów nie& swo j' no w' sie dzi b$ Gór no %l' skie

To wa rzy stwo Li te rac kie – wy daw ca „(l' ska”. Przy uli cy Dwor co wej 13 po zo sta wia my na sz' bli sko 20"let ni' hi sto ri$ i set ki

pi$k nych wspo mnie). Ma my na dzie j$, &e pod no wym ad re sem b$ dzie my trwa* przez ko lej ne la ta, a du chy nie gdy siej szych

w#a %ci cie li te go pi$k ne go obiek tu b$ d' nam sprzy ja*. 
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Czasopismo
„lsk. Miesicznik spoeczno-kulturalny”

jest dostpne w wersji elektronicznej
w LSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

4. Roz mo wa z Magdalen Szewczuk-Szturc LSK JEST RÓNORODNY I GOCINNY
8. Mi cha Lis OPCJA NIEMIECKA NA LSKU OPOLSKIM

16. Mar cin Ga cek LSKIE CHOCHOY
18. Ry szard Bed nar czyk TER BO NOR MIA DLA GLI WIC KICH OR MIAN
22. Sa wo mir Hor de juk TA TAR SKIE LA DY NA GÓR NYM L SKU
27. Ty tus Ka mil Rol ski NIE BY BYM TA K KA SZUB SKI 
30. Ty tus Ka mil Rol ski MIRI RANI KAMAW TUT (romskie impresje)
34. Roz mo wa z Prze my sa wem Isro elem Szpil ma nem Y D ZE L SKA 
37. Wie sa wa Ko no pel ska DO ZO BA CZE NIA W „CA FE JE RO ZO LI MA”!
44. Jan Co fa ka NIE MO LI WIE NAD ZWY CZAJ NY KSIDZ, UCZO NY, SPO ECZ NIK
52. Roz mo wa z prof. Wadysawem Szymaskim WPISA NASZ AKADEMI

W EUROPEJSK WIADOMO 
54. Elbieta Pisarczyk TUTAJ JEST MÓJ DRUGI DOM
58. Bo e na Czst ka -Szy mon, He le na Sy no wiec WSPO MNIE NIE O PRO FE SOR

ALI NIE KO WAL SKIEJ 
62. An na Pion tek MU ZYKA W CHO RZO WIE
64. SPOR TO WE Y CIO RY SY L ZA KÓW

Hen ryk Ma rzec PAN JÓ ZEF 
69. Bog dan Wi de ra STRIP TIZ W BI BLIO TE CE L SKIEJ

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

Ma rek S. Szcze pa ski SWOI WRÓD OB CYCH, OB CY WRÓD SWO ICH 
56. KA MIE DRO GO CEN NY

Ja cek Ku rek GAWDY Z UCZNIAMI... NIEMAL WIEK PÓNIEJ
57. MI DZY NU TA MI

Mag da le na Dzia dek UTWORY FLETOWE LSKICH KOMPOZYTORÓW
61. L SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek SO RO NIE, PRZY CHLIB KI I ASI KI 
83. Z ZA PI SKÓW EME RY TA 

Ja ro saw Sta rzyk PÓ WINI NA MARSIE

PLA STY KA
48. Wi told Ko ci ski PRZYWRACANIE PAMICI
49. RÓNE WIATY – JEDNA HISTORIA
50. MA RIA MA TY JA -ROZ PA RA. IM PULS. 
51. Wie sa wa Ko no pel ska CZASEM WYSTARCZY IMPULS

FO TO GRA FIA
31. RO MO WIE WRÓD NAS. FO TO RE POR TA AR KA DIU SZA GO LI
84. MI STRZO WIE FO TO GRA FII: WAL DE MAR JA MA 

KSI KI
72. Ka ta rzy na Ku rocz ka NIE WY KO RZY STA NY DE MON PRZY PAD KU
73. Ry szard Bed nar czyk JE DY NIE SKÓ RA PACH NIE PO EZJ 
74. Ka ta rzy na Ku rocz ka WRED NY O BRO ZEK CZY LI EG ZY STEN CJAL NY BI GOS
75. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI KACH 

PO EZJA I PRO ZA
3. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Izol da Kwiek JE SIE 
26. Ty tus Ka mil Rol ski GDY GI NIE OGRÓD 
28. Izol da Kwiek WIER SZE 
40. Jo an na Kern „GO DEJ DO MIE PO NA SZY MU” 

EKO LO GIA
70. Jo lan ta Kar ma ska KARPIE Z... OPOLSKIEGO LASU

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

Barbara Laszczyska JAK ZADBA O PRZYSZO BIBLIOTEK?
67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE

PAMICI JERZEGO MOSKALA – CZOWIEKA TEATRU
68. OPO LE. JUBILEUSZ JERZEGO STEMPLEWSKIEGO
76. L SKI MIE SIC 
78.  NO TAT NI KI KUL TU RAL NE. Re da gu j: Wie sa wa Ko no pel ska, Jan Pi che ta,

Jo an na Kot kow ska, Ja nusz Wój cik, Ma ria Sztu ka.

NA OKAD CE: 
Mu zeum l skie – Ga le ria jed ne go dzie a: Da ni Ka ra van Re flec tion / Od bi cie / 
Fo to. So nia Sze lg/Mu zeum l skie
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IZOLDA KWIEK

JESIE

Drzewa licie gubi
szaro zote brzowe miedziane
Tu rzucasz sowa
zabiera je wiatr
Twe sowa s czarne jak smoa
Bo wiesz serce e okamujesz cay wiat
Nie kam
Powiedz mi prawd
Prawda rozpali wiat
doda Ci uroku
bez prawdy ciko y
bez prawdy w yciu nie osigniesz nic

11.09.2013

Izol da Kwiek – uro dzi a si w Sie mia no wi 
cach l skich, miesz ka w Ru dzie l skiej.
Pochodzi z kró lew skie go ro du Kel de ra sze,
z któ re go wy wo dzi li si przy wód cy rom scy.
Jej oj ciec Wo szo pe ni w Ru dzie l skiej
funk cj wój ta rudz kiej spo ecz no ci rom 
skiej. Po et ka, tan cer ka, asy stent edu ka cji
rom skiej, kie row nik ze spo u „Ta bor” oraz
„Ma y Ta bor”, pre zes Sto wa rzy sze nia Ro 
mów „Gan di”. Bra a udzia, ja ko ak tor ka,
w fil mach „Czar ne Ser ce” oraz „Ko me dian 
ci z wczo raj szej uli cy”. Czo nek ju ry Mi dzy 
na ro do we go Fe sti wa lu Pio sen ki i Kul tu ry
Ro mów w Cie cho cin ku. Wy da a kil ka na cie
to mi ków po ezji, wród nich: al, Po wrót
do prze szo ci, Mar twe li cie, Z ta bo rem pa 
mi ci, Na go r co, Gdy by ju tra nie by o,
Gorz ka mi o, Za ko cha ni w Isteb nej.
Jej po ezja jest zna na w wie lu kra jach, m.in.
w An glii, Niem czech, Cze chach.
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– O l sku zwy kli my my le w kon 
tek cie wie lo kul tu ro wo ci, ale na sza
wie dza na te mat mniej szo ci na ro do 
wych i et nicz nych zwy kle ogra ni cza
si do wy mie nie nia kil ku zna nych grup,
tym cza sem oka zu je si, e nie za le nie
od licz by da nej spo ecz no ci s to
wspól no ty pie czo o wi cie chro ni ce
swo je dzie dzic two na ro do we, pa mi 
ta j ce o swo ich ko rze niach. Po wo a nie
przez wo je wo d w 2011 r. pe no moc 
ni ka do spraw mniej szo ci na ro do 
wych i et nicz nych po twier dza ko niecz 
no roz to cze nia opie ki nad ty mi
wspól no ta mi, ja ka jest je go ro la?

– Mo e za cznij my od kom pe ten cji wo -
je wo dy w tym za kre sie. Zgod nie z usta -
w o mniej szo ciach na ro do wych i et -
nicz nych wo je wo da nie tyl ko ko or dy nu je
na te re nie wo je wódz twa dzia a nia or ga -
nów ad mi ni stra cji rz do wej re ali zu j -
cych za da nia na rzecz mniej szo ci, ale
tak e czu wa nad re spek to wa niem praw
mniej szo ci, prze ciw dzia a ich na ru -
sza niu czy dys kry mi na cji osób na le  -
cych do mniej szo ci. Kom pe ten cj wo -
je wo dy jest rów nie roz wi zy wa nie
pro ble mów tych spo ecz no ci na przy -
kad w dzie dzi nie wspie ra nia d e
do za cho wa nia i roz wo ju j zy ka mniej -
szo ci na ro do wych a tak e opi nio wa nie
do ku men tów do ty cz cych wnio sków
gmin o usta no wie nie do dat ko wych nazw
miej sco wo ci lub obiek tów fi zjo gra -
ficz nych w j zy ku mniej szo ci. I te raz
mo e my przej do ro li pe no moc ni ka,
je go za da niem jest ko or dy na cja i re ali -
za cja tych ce lów na ob sza rze wo je -
wódz twa. Pe ni t funk cj od 2012 r. b -
dc rów no cze nie dy rek to rem Wy dzia u
Spraw Oby wa tel skich i Cu dzo ziem ców
l skie go Urz du Wo je wódz kie go, co
zde cy do wa nie po ma ga, po nie wa za kre -
sy dzia a w obu ob sza rach s nie ro ze -
rwal nie ze so b zwi za ne a by wa, e
wza jem nie si uzu pe nia j. To szcze gól -
nie owo cu je w przy pad ku re ali za cji
pro gra mów in te gra cyj nych, po zwa la

na pe n ko or dy na cj dzia a i uni ka nie
ewen tu al ne go po wie la nia nie któ rych
ini cja tyw i przed si wzi.

– Ostat ni spis po wszech ny mie li my
w 2011 r., by on za ra zem pierw szym
od wst pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej 
skiej, uwzgld nia wic efek ty wzmo 
o nej mi gra cji. Ja kie mniej szo ci na ro 
do we i et nicz ne za miesz ku j na te re nie
wo je wódz twa l skie go? 

– Naj licz niej sza jest mniej szo nie -
miec ka, li czy bo wiem bli sko 35 ty si cy
osób, na dru gim miej scu pla su j si Ro -
mo wie, któ rych we dug spi su ma my 1733
oso by, w na szym wo je wódz twie miesz -
ka j tak e, Or mia nie, Ro sja nie, Ukra i -
cy, y dzi, So wa cy, Cze si, Bia o ru si ni, Li -
twi ni a tak e na le  cy do mniej szo ci
et nicz nych, Ka ra imi, em ko wie i Ta ta rzy.

– Czy w po rów na niu z re zul ta ta mi
uzy ska ny mi pod czas spi su po wszech ne 
go w 2002 r. mo na za uwa y du e
zmia ny?

– Ma my gów nie do czy nie nia z wik -
sz licz b osób de kla ru j cych przy na le -
no do mniej szo ci na ro do wych lub
et nicz nych. Naj wik szy wzrost od no to -
wu je my w spo ecz no ci rom skiej, po nie -
wa jed nak s to da ne sprzed pi ciu lat,
mo e my wic przy pusz cza, e licz ba ta
dzi jest znacz nie wy sza. Przy by o
tak e czon ków spo ecz no ci ukra i skiej,
or mia skiej, Ro sjan, y dów, Cze chów
i So wa ków. Mniej szo nie miec ka,
któ ra w 2002 r. li czy a 30 531, w ci gu
tych bli sko dzie si ciu lat dzie l cych
oba spi sy, po wik szy a si o po nad
czte ry ty si ce. W 2002 r. w wo je wódz -
twie l skim od no to wa no tyl ko jed n
gmi n, w któ rej mniej szo sta no wi a
wi cej ni 20 pro cent ogó u lud no ci, by -
y to Krza no wi ce, gdzie licz nie za -
miesz ku je mniej szo nie miec ka. Po spi -
sie w 2011 r. do  czy y jesz cze dwie:
Pie tro wi ce Wiel kie i Rud nik. War to do -
da, e w na szym wo je wódz twie miesz -
ka j 43 oso by po su gu j ce si j zy -
kiem ka szub skim. Ogól nie licz ba

mniej szo ci zwik szy a si z omiu
w 2002 do trzy na stu w 2011 ro ku. Wa -
ne, aby my jed nak zda wa li so bie spra -
w ze ska li te go zja wi ska. Mniej szo ci
na ro do we i et nicz ne sta no wi 0.88 pro -
cen ta lud no ci wo je wódz twa l skie go,
jest to nie ca e 41 ty si cy osób. 

– Naj licz niej sz jest mniej szo nie 
miec ka, ja ka jest po zy cja tej gru py
w spo ecz no ci re gio nu? 

– To naj le piej ob ra zu je sze reg or ga ni -
za cji, któ re dzia a j na te re nie wo je wódz -
twa. Bli sko po o wa czon ków mniej szo -
ci nie miec kiej uczest ni czy w pra cach
naj star sze go, li cz ce go po nad 26 lat To -
wa rzy stwa Spo ecz no -Kul tu ral ne go
Niem ców Wo je wódz twa l skie go
(DFK), wpraw dzie je go gów na sie dzi -
ba mie ci si w Ra ci bo rzu, ale to wa rzy -
stwo ma oko o stu kó te re no wych i dzie -
wi od dzia ów, jest zrze szo na
w ogól no kra jo wym Zwiz ku To wa -
rzystw Nie miec kich (VDG). Efek ty ich
pra cy s wi docz ne. Sy cha ich w Pol -
skim Ra diu Ka to wi ce, gdzie przy go to wu -
j „Pra esent” – au dy cj dla mniej szo ci
nie miec kiej a w Ra ci bo rzu w pry wat nym
ra diu Va ne sa pre zen to wa ne s nie dziel -
ne au dy cje „Deut sche Stim me”, któ re
prze ka zu j wia do mo ci z re gio nu i kon -
cert y cze, w te le wi zji ka to wic kiej
uka zu je si ma ga zyn „Schle sien Jo ur nal”.
Du  po pu lar no ci cie szy si na przy -
kad co rocz ny Fe sti wal Kul tu ry Mniej -
szo ci Nie miec kiej. W te re nie dzia a j
licz ne gru py ta necz ne, pie wa cze, chó -
ry, or kie stry, ze spo y dzie ci ce i mo dzie -
o we, któ re wspie ra DFK. 

– Ile w ska li ro ku ta kich przed si wzi
in te gra cyj nych pro po nu je DFK?

– Du o, cz nie re ali zu j po nad ty sic
pro jek tów kul tu ral nych, s wród nich
tak e wy jaz dy edu ka cyj ne, warsz ta ty, se -
mi na ria, ko lo nie dla dzie ci i wie le in -
nych. Sze reg tych przed si wzi za rów -
no w sfe rze kul tu ral nej jak i edu ka cyj nej
DFK przy go to wu je wspól nie z miej sco -
wy mi sa mo rz da mi. 

Z MAGDALEN SZEWCZUKSZTURC
dyrektorem Wydziau Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców lskiego
Urzdu Wojewódzkiego i Penomocnikiem Wojewody lskiego
do Spraw Mniejszoci Narodowych i Etnicznych
rozmawia MARIA SZTUKA
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– Nie tyl ko DFK ma swo je au dy cje
w Ra diu Ka to wi ce.

– To praw da, na przy kad Sto wa rzy -
sze nie Nie miec ka Wspól no ta Po jed na -
nie i Przy szo pro wa dzi Gór no l ski
Ma ga zyn Mniej szo ci Nie miec kiej „Po -
jed na nie i Przy szo”, jest on emi to wa -
ny na an te nie ra dio wej, czon ko wie
sto wa rzy sze nia udzie la j si tak e w chó -
rze. Wie le or ga ni za cji po dej mu je szcze -
gó o wo spre cy zo wa ne za da nia, cho by
Gór no l ska Fun da cja Kul tu ry i Spo tka
im. J. von Eichen dorf fa, któ ra oto czy a
pa mi ci spu ci zn po po ecie, opie ku -
je si tak e ru ina mi zam ku w u bo wi -
cach, par kiem, cmen ta rzem, mo gi 
Eichen dorf fów w Ny sie. Fun da cja pro -
wa dzi rów nie sze ro k dzia al no wy -
daw ni cz, dru ku je mi dzy in ny mi: rocz -
ni ki u bo wic kie, kwar tal ne ze szy ty
Ein chen dorf fa, pu bli ka cje na uko we,
dzie a li te ra tu ry nie miec kiej zwi za nej
z re gio nem. Przy Cen trum dzia a rów -
nie ra da na uko wa zrze sza j ca na ukow -
ców z Pol ski, Czech i Nie miec. Na to -
miast Fun da cja Mniej szo ci Nie miec kiej
Wo je wódz twa l skie go, któ ra ma swo -
j sie dzi b w Ryb ni ku zaj mu je si pie -
l gno wa niem i po pu la ry za cj j zy ka
nie miec kie go, do rob ku kul tu ral ne go,
hi sto rycz ne go, sztu ki oraz tra dy cji kra -
jów nie miec ko j zycz nych. 

– W kil ku miej sco wo ciach po ja wi y
si na zwy w j zy ku pol skim i nie miec 
kim.

– T kwe sti re gu lu j za pi sy za war te
w usta wie o mniej szo ciach na ro do wych
i et nicz nych z 2005 r. Od mo men tu wej -
cia w y cie usta wy trzy gmi ny: Krza -
no wi ce, So ni co wi ce i Rud nik, zo sta y
wpi sa ne do pro wa dzo ne go przez Mi ni -
ster stwo Spraw We wntrz nych i Ad mi -
ni stra cji Re je stru Gmin, na ob sza rze któ -
rych uy wa ne s na zwy w j zy ku
mniej szo ci. Tak wic w tych trzech gmi -
nach po ja wi y si ta bli ce z do dat ko wy -
mi na zwa mi w j zy ku nie miec kim.

– Dru g co do wiel ko ci mniej szo ci
na ro do w w re gio nie s Ro mo wie.

– Na pod sta wie da nych GUS w wo -
je wódz twie l skim za miesz ku je obec -
nie bli sko dwa ty si ce osób na ro do wo -
ci rom skiej. Osie dli li si oni gów nie w:
Za brzu, By to miu, Cho rzo wie Gli wi -
cach, Ka to wi cach, Ru dzie l skiej, Sie -
mia no wi cach l skich, Tar now skich
Gó rach, yw cu i Za wier ciu. Naj licz niej -
sz gru p s Ro mo wie Ber git ka…

– Zwa ni ina czej Ro ma mi Kar pac ki mi,
przy by li tu przed wie ka mi z W gier…

– W na szym wo je wódz twie miesz ka -
j tak e in ne gru py: Pol ska Ro ma, Ke -
de ra sze i Lo wa rzy… a wic przy by sze
z ró nych stron Eu ro py. W wik szo ci
s to oso by ubo gie, ko rzy sta j ce z ró -
nych form po mo cy spo ecz nej. Naj -
wik szy mi pro ble ma mi Ro mów i to
nie tyl ko w na szym wo je wódz twie s:
bez ro bo cie, edu ka cja, bez pie cze stwo
i sy tu acja by to wa. Wik szo osób
w wie ku pro duk cyj nym jest bez ro bot na,
wy ni ka to naj cz ciej z bra ku wy kszta -
ce nia i li kwi da cji w la tach 90. du ych za -
ka dów pro duk cyj nych, któ re dys po no -

wa y sta no wi ska mi nie wy ma ga j cy mi
wy so kich kwa li fi ka cji. Dzi siaj trud no ju
zna le przed si bior stwa, któ re ofe ru j
pra c ko tla rzom, czy ko wa lom a to jest
wa nie gów ne tra dy cyj ne rze mio so
rom skie. Nie jest te ta jem ni c, e nie ma
wie lu cht nych do za trud nia nia Ro -
mów. Cz wic z nich utrzy mu je si
z han dlu, cz pra cu je, ale to nie wiel -
ka gru pa a cz po bie ra ren ty. Tyl ko nie -
licz ni ma j wy pra co wa ne eme ry tu ry.

– Gdzie zwy kle znaj du j za trud nie 
nie?

– Sta  pra c po sia da j na przy kad
asy sten ci edu ka cji rom skiej, ich wy na -
gro dze nie fi nan so wa ne jest ze zwik szo -
nej sub wen cji owia to wej, okre so wo nie -
któ rzy Ro mo wie tak e znaj du j
za trud nie nie w ra mach prac sub sy dio wa -
nych. Nie ste ty, ogól nie do stp ne za sa -
dy i for my ak ty wi za cji za wo do wej s
cz sto „po za za si giem” Ro mów nie tyl -
ko z przy czyn edu ka cyj nych, ale tak e
ba rier kul tu ro wych.

– Ro ma ni pen, czy li nie pi sa ny ko 
deks po st po wa nia Ro mów za bra nia
mi dzy in ny mi kon tak tów z oso ba mi
cho ry mi i wszel kie go ty pu nie czy sto 
cia mi. 

– Dla te go rom skie ko bie ty nie mo g
wy ko ny wa na przy kad za wo du pie l -
gniar ki, czy sa lo wej a m czy ni pra -
co wa w do mach po grze bo wych. Te
kul tu ro we ob wa ro wa nia to je den z po -
wo dów, dla któ rych Ro mo wie, ja ko
je dy na mniej szo na ro do wa zo sta li
ob j ci spe cjal nym wie lo let nim pro gra -
mem in te gra cji spo ecz nej. Zo sta on za -
ini cjo wa ny w ca ym kra ju w 2004 r.
Pierw szy etap za ko czy si w 2013 r.
a obec nie je ste my w trak cie re ali za cji
za da prze wi dzia nych na la ta 2014–
2020. Gów ny mi ob sza ra mi, do któ rych
kie ro wa na jest po moc s: edu ka cja,
pra ca, zdro wie i miesz kal nic two. Re ali -
za cj po szcze gól nych za da zaj mu j si
gmi ny, któ re przy po mo cy MOPS, ró -
ne go ty pu pla có wek owia to wych, or -
ga ni za cji po za rz do wych, w tym tak e
sto wa rzy sze rom skich sta ra j si roz -
wi zy wa wie le pro ble mów tej spo ecz -
no ci. Ka de go ro ku Mi ni ster Spraw
We wntrz nych i Ad mi ni stra cji oga -
sza na bór wnio sków w ra mach pro gra -
mu in te gra cji spo ecz no ci rom skiej
w Pol sce, któ rych ce lem jest po móc Ro -
mom w od na le zie niu si we wspó cze -
snych stan dar dach cy wi li za cyj nych.
Za da nia pro gra mu in te gra cji s fi nan so -
wa ne z bu de tu wo je wo dy ze rod ków
re zer wy ce lo wej bu de tu pa stwa: Po -
moc dla spo ecz no ci rom skiej. Od 2004
do 2015 ro ku w wo je wódz twie l skim
zre ali zo wa no po nad 900 pro jek tów,
w zde cy do wa nej wik szo ci mia y one
cha rak ter edu ka cyj ny. Bar dzo do brze
funk cjo nu j wie tli ce in te gra cyj ne,
efek ty ich pra cy s wi docz ne, uczsz -
cza do nich co raz wi cej dzie ci w wie -
ku szkol nym. A to szcze gól nie wa na
gru pa wie ko wa. 

– Wspo mnia a pa ni o asy sten tach
rom skich, kim s i ja kie za da nia spe 
nia j?

– Asy sten ci edu ka cji rom skiej z nie -
wiel ki mi wy jt ka mi s to Ro mo wie
i co war to do da, wród nich jest wie le
ko biet rom skich, któ re znacz nie cz ciej
ni m czy ni po dej mu j t pra c. Ro -
l asy sten ta jest utrzy my wa nie sta ych
kon tak tów z dzie mi i ich ro dzi ca mi, pe -
ni oni funk cj cz ni ka mi dzy szko 
a ro dzi n. Or ga ni zu je my sze reg do -
kszta ca j cych spo tka, kon fe ren cje i,
szko le nia w któ rych ak tyw nie uczest ni -
cz asy sten ci edu ka cji rom skiej. To
pro cen tu je. Co raz wi cej dzie ci cht nie
uczest ni czy w y ciu szko y. Ta k wzor -
co w szko l ma my na przy kad w Za -
brzu, gdzie na uczy cie le od po czt ku re -
ali zu j pro gram in te gra cyj ny, dzi ki
cze mu uda o im si roz wi za pod sta wo -
we pro ble my. 

– Z kim wspó pra cu je pe no moc nik? 
– To bar dzo du ga li sta, otwie ra j j

oczy wi cie sa mo rz dy po szcze gól nych
gmin i pod le gle im jed nost ki wiad cz -
ce po moc spo ecz n. Za ini cjo wa li my
i sta le po sze rza my wspó pra c z Ku ra -
to rium Owia ty i z Po li cj, szcze gól nie
z Pe no moc ni kiem l skie go Ko men -
dan ta Wo je wódz kie go Po li cji do spraw
Ochro ny Praw Czo wie ka. Przy ka dem
mo e by wspól na or ga ni za cja kon fe ren -
cji szko le nio wej pod ty tu em „Wie -
dza – dla in te gra cji i bez pie cze stwa”,
w któ rej uczest ni czy li przed sta wi cie le or -
ga ni za cji i ro do wisk mniej szo ci na ro -
do wych i et nicz nych, ko men dan ci stra -
y miej skich, po li cji, pro ku ra to rzy,
na uczy cie le, przed sta wi ciel Fun da cji
Klam ra. Te go ty pu spo tka nia su 
przede wszyst kim wza jem nej edu ka cji
a w efek cie prze ciw dzia a niu wszel kim
prze ja wom kse no fo bii, któ re cho in cy -
den tal nie, ale wy st pu j. 

– la dy kul tu ry y dow skiej mo e my
spo tka nie mal wsz dzie, na to miast
spo ecz no y dow ska jest co raz mniej
wi docz na w na szym re gio nie.

– Na te re nie wo je wódz twa ist nie j
dwie gmi ny wy zna nio we y dow skie
dzia a j ce w opar ciu o usta w o sto sun -
ku Pa stwa do gmin wy zna nio wych
y dow skich: w Biel sku -Bia ej i Ka to wi -
cach (Gmi na Wy zna nio wa y dow ska
w Ka to wi cach obej mu je swym za si -
giem ob szar daw nych wo je wództw: ka -
to wic kie go, cz sto chow skie go i kie lec -
kie go). Dzia a j te od dzia y
To wa rzy stwa Spo ecz no -Kul tu ral ne go
y dów w Pol sce (Ka to wi ce, Cz sto cho -
wa, Gli wi ce, Biel sko -Bia a) oraz By tom -
skie Sto wa rzy sze nie Kul tu ry y dow -
skiej. Dzia a nia na rzecz kul tu ry
y dow skiej pro wa dz fun da cje, in sty tu -
cje kul tu ry i sto wa rzy sze nia. Przy ka dem
mo e by Fun da cja Bra ma Cu ker ma na.

Za rów no Od dzia y TSK, jak i Gmi -
ny Wy zna nio we s bar dzo ak tyw ni za -
rów no w sfe rze spo ecz nej, kul tu ral nej
jak i edu ka cyj nej. Pro wa dz dzia al no
sta tu to w na rzecz swo ich czon ków
oraz wspó pra cu j z in sty tu cja mi, or ga -
ni za cja mi po za rz do wy mi, ko cio a mi
i in ny mi zwiz ka mi wy zna nio wy mi
oraz sa mo rz da mi, dzia a jc na rzecz
upo wszech nie nia wie dzy o kul tu rze
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i tra dy cji y dow skiej oraz upa mit nie -
nia ofiar Ho lo cau stu.

Wa nym, dla ca ej mniej szo ci y dow -
skiej z re gio nu przed si wzi ciem, by
pro jekt pod na zw „Utra co ne na dzie je.
Lud no y dow ska w wo je wódz twie
l skim/ka to wic kim w la tach 1945–
1970”, przy go to wy wa ny przez Mu zeum
Gór no l skie w By to miu, In sty tut Pa mi -
ci Na ro do wej Od dzia w Ka to wi cach,
fun da cj Bra ma Cu ker ma na w B dzi nie
oraz Ghet to Fi gh ter’s Ho use z Ga li lei Za -
chod niej. 

Po mi mo e obec nie w wo je wódz -
twie l skim od no to wu je my bar dzo nie -
wiel k licz b osób na le  cych do mniej -
szo ci y dow skiej, to za le d wie 557
osób, jed nak w prze szo ci y dzi licz -
nie za miesz ki wa li na te re nie obec ne go
wo je wódz twa l skie go. wia dec twem
tej obec no ci s 42 cmen ta rze y dow skie
(w tej licz bie uwzgld nio no tyl ko obiek -
ty, co do któ rych ist nie je ja ki kol wiek lad
ma te rial ny lub przy bra ku ta ko we go s
prze ko nu j ce do wo dy na je go ist nie nie
i lo ka li za cj). 

– Otwar te gra ni ce, zjed no czo na Eu 
ro pa… co raz wi cej lu dzi mi gru je…

– To na tu ral ny prze jaw, ale tych na wet
cza sem bar dzo licz nych grup, któ re
zmie nia j miej sce za miesz ka nia nie na -
le y my li z mniej szo cia mi na ro do wy -
mi. Efek tem mi gra cji jest na pyw
cu dzo ziem ców. Mo e wic war to przy -
po mnie, e w ro zu mie niu usta -
wy – mniej szo ci na ro do w jest gru pa
oby wa te li pol skich, któ ra spe nia cz -
nie wie le wa run ków, jed nym z nich jest
wy móg, aby jej przod ko wie za miesz ki -
wa li obec ne te ry to rium Rze czy po spo li -
tej Pol skiej od co naj mniej 100 lat i aby
gru pa ta uto sa mia a si z na ro dem
zor ga ni zo wa nym we wa snym pa -
stwie. W Pol sce wy ró nia my dzie wi
mniej szo ci na ro do wych: bia o ru sk,
cze sk, li tew sk, nie miec k, or mia sk,
ro syj sk, so wac k, ukra i sk i y dow -
sk. Na l sku miesz ka j re pre zen tan -
ci ka dej z nich.

– Nie wszyst kie mniej szo ci s tak wi 
docz ne jak nie miec ka, y dow ska, czy
rom ska. O wie lu z nich bar dzo ma o jest
nam wia do mo. 

– Spis po wszech ny z 2011 r. po raz
pierw szy ujaw ni ist nie nie w na szym re -
gio nie mniej szo ci et nicz nych ka ra im -
skiej i ta tar skiej oraz mniej szo ci na ro -
do wych, bia o ru skiej i li tew skiej… s to
li czeb nie nie wiel kie gru py, ale fakt de -
kla ra cji przy na le no ci wiad czy o sil -
nym przy wi za niu do tra dy cji i kul tu ry
przod ków. Przy ka dem ta kiej pa mi ci
o swo ich ko rze niach i dzie dzic twie mo -
g by Or mia nie. Bar dzo wa nym aspek -
tem na ro do wej to sa mo ci Or mian jest
wia ra chrze ci ja ska i Ko ció. W Gli -
wi cach sie dzi b pa ra fii jest za byt ko wa
wi ty nia, je dy ny w Pol sce obiekt ko -
ciel ny ob rzd ku or mia skie go. Na bo -
e stwa od by wa j si tam w j zy ku sta -
ro or mia skim, trze ba jed nak do da, e
jest to wy cz nie j zyk li tur gii a nie
wspó cze sny or mia ski. Przy ko cie le
w Gli wi cach za sta kil ka lat te mu po sa -

do wio ny Chacz kar, krzy po wi co ny
pa mi ci Po la ków i Or mian po mor do wa -
nych w ubie gym stu le ciu, to dar na ro -
du or mia skie go spro wa dzo ny do Gli -
wic za po red nic twem Fun da cji Or mian
w Pol sce. 

– Przy by wa na l sku Ukra i ców.
– Wpraw dzie w ci gu ostat nich dzie -

si ciu lat ich licz ba zwik szy a si trzy -
krot nie, ale mniej szo ukra i ska li czy
w na szym re gio nie nie wie le po nad ty sic
osób. Po dra ma tycz nych wy da rze nia
na Maj da nie przy by o do nas wie lu
Ukra i ców, aby le czy si w Pol sce.
Ro l pe no moc ni ka by o wów czas udzie -
le nie im po mo cy praw nej, zor ga ni zo wa -
nie le gal nych po by tów. Na te re nie wo -
je wódz twa dzia a ka to wic kie ko o
Zwiz ku Ukra i ców w Pol sce, któ re
wspó pra cu je z pa ra fi gre ko ka to lic k
pod we zwa niem Za ni cia Prze naj wit -
szej Bo gu ro dzi cy. Mi mo e tyl ko nie wiel -
ka cz mniej szo ci jest zrze szo na
w ko le, sta no wi rze czy wi st wspól no t.
Or ga ni zu j spo tka nia wi tecz ne, ini cju -
j wie le wy da rze kul tu ral nych, ich
„wie czo ry” po wi co ne twór czo ci e -
si Ukra in ki czy wiesz cza na ro do we go Ta -

ra sa Szew czen ki s nie zwy kle in te re su -
j ce. Zwi zek pie l gnu je j zyk, ukra i -
skie tra dy cje i kul tu r. Spo ecz no
ukra i ska or ga ni zu je uro czy sto ci z oka -
zji wi ta nie pod le go ci Ukra iny oraz in -
nych wa nych rocz nic, jak na przy kad
upa mit nie nie ofiar wiel kie go go du
na Ukra inie w la tach 1932-33. Od wie -
lu lat dba o za cho wa nie pa mi ci ofiar ko -
mu ni stycz ne go obo zu pra cy w Ja worz -
nie, wród któ rych by o wie lu Ukra i ców.
Ka de go ro ku wspól nie z wa dza mi Ja -
worz na i pa ra fi grec ko ka to lic k przy -
go to wu je pod Po mni kiem ofiar ter ro ru
ko mu ni stycz ne go uro czy sto ci upa mit -
nia j ce ofia ry Cen tral ne go Obo zu Pra cy.

Wszyst kich, któ rzy in te re su j si hi -
sto ri, kul tu r mniej szo ci na ro do wych
i et nicz nych za ch cam do lek tu ry stron
in ter ne to wych, ga zet i co raz licz niej -
szych wy daw nictw po szcze gól nych or -
ga ni za cji. War to rów nie za gl da do ak -
tu al no ci na stro nie l skie go Urz du
Wo je wódz kie go. 

– Zna jo mo in nych kul tur wzbo ga 
ca nas i otwie ra na dia log i to le ran cj,
a te go po trze bu je my wszy scy. Dzi ku 
j za roz mo w. 

Mniej szo ci na ro do w, w ro zu mie -
niu usta wy o mniej szo ciach na ro do -
wych i et nicz nych oraz o j zy ku re gio -
nal nym z dnia 6 stycz nia 2005r., jest
gru pa oby wa te li pol skich, któ ra spe -
nia cz nie na st pu j ce wa run ki:
– jest mniej li czeb na od po zo sta ej cz -
ci lud no ci Rze czy po spo li tej Pol -
skiej;

– w spo sób istot ny od ró nia si od po -
zo sta ych oby wa te li j zy kiem, kul -
tu r lub tra dy cj;

– d y do za cho wa nia swo je go j zy -
ka, kul tu ry lub tra dy cji;

– ma wia do mo wa snej hi sto rycz nej
wspól no ty na ro do wej i jest ukie run -
ko wa na na jej wy ra a nie i ochro n;

– jej przod ko wie za miesz ki wa li obec -
ne te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol -
skiej od co naj mniej 100 lat;

– uto sa mia si z na ro dem zor ga ni zo -
wa nym we wa snym pa stwie.

Mniej szo ci na ro do we:
• bia o ru ska;
• cze ska;
• li tew ska;
• nie miec ka;
• or mia ska;
• ro syj ska;
• so wac ka;
• ukra i ska;
• y dow ska.

Mniej szo ci et nicz n, w ro zu mie niu
usta wy, jest gru pa oby wa te li pol skich,
któ ra spe nia cz nie na st pu j ce wa -
run ki:
– jest mniej li czeb na od po zo sta ej cz -
ci lud no ci Rze czy po spo li tej Pol -
skiej;

– w spo sób istot ny od ró nia si od po -
zo sta ych oby wa te li j zy kiem, kul -
tu r lub tra dy cj;

– d y do za cho wa nia swo je go j zy -
ka, kul tu ry lub tra dy cji;

– ma wia do mo wa snej hi sto rycz -
nej wspól no ty et nicz nej i jest ukie -
run ko wa na na jej wy ra a nie i ochro -
n;

– jej przod ko wie za miesz ki wa li obec -
ne te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol -
skiej od co naj mniej 100 lat;

– nie uto sa mia si z na ro dem zor ga -
ni zo wa nym we wa snym pa stwie.

Mniej szo ci et nicz ne:
• ka ra im ska;
• em kow ska;
• rom ska;
• ta tar ska.

W wo je wódz twie l skim za miesz ku -
j na st pu j ce mniej szo ci na ro do we
i et nicz ne:
Niem cy – 34 799 osób
Ka ra imi – 42 oso by
Or mia nie – 167 osób
Ro mo wie – 1 733 oso by
Ro sja nie – 829 osób
Ukra i cy – 1 041 osób
y dzi – 557 osób
So wa cy – 264 oso by
Cze si – 580 osób
em ko wie – 126 osób
Bia o ru si ni – 352 oso by
Ta ta rzy – 74 oso by
Li twi ni – 188 osób

oraz spo ecz no po su gu j ca si j zy -
kiem re gio nal nym:
ka szub skim – 43 oso by.

WARTO WIEDZIE, E: 
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Kazanie proboszcza gliwickiej parafii ormiaskiej

Rodzina romska z okolic Rudy lskiej

Mu sa Cza cho row ski (po eta, tu macz i dzien ni karz) na spo tka niu w Miej skiej
Bi blio te ce w Ka to wi cach opo wia da o to sa mo ci wspó cze snych Ta ta rów

Joshua Ellis – byy rabin Gminy Wyznaniowej ydowskiej w Katowicach
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Opcja niemiecka
na lsku Opolskim

Podo wiad cze niach wy wo a nej agre 
sj III Rze szy Nie miec kiej na Pol 

sk II woj ny wia to wej, któ ra po cho n 
a ok. 6 mln oby wa te li pol skich, w tym
pra wie ca  li cz c po nad 3,2 mln osób
lud no y dow sk oraz pod da n szcze 
gól nej eks ter mi na cji – znacz n cz
sta no wi cej eli t spo e cze stwa in te li 
gen cji, na po dat ny grunt pa da y ha sa
Pol ski bez Niem ców ja ko jej miesz ka 
ców oby wa te li. Pod ko niec woj ny, gdy
na po czt ku stycz nia 1944 r. prze su wa 

j ca si na za chód Ar mia Czer wo na prze 
kro czy a wschod ni gra ni c II Rze czy po 
spo li tej, Niem cy ma so wo za cz li ucie ka
przed nad cho dz cym fron tem. Exo dus
ten na si li si, gdy wal ki, po czw szy
od Prus Wschod nich, szyb ko prze no si y
si na za chód. Uciecz k Niem ców po su -
y si rok pó niej Jó zef Sta lin w Pocz da -
mie, po stu lu jc wschod ni gra ni c po wo -
jen nych Nie miec na Od rze i Ny sie
u yc kiej. Wy ko rzy sty wa j za cz li tak -
e przed sta wi cie le or ga ni zu j cej si pol -

skiej ad mi ni stra cji na for mal nie nie miec -
kich ob sza rach prze ka zy wa nych przez ra -
dziec kie ko men dan tu ry wo jen ne. Ju
wów czas na za chod nich ob sza rach przy -
gra nicz nych roz po cz to ak cj usu wa nia
tych, któ rzy prze trwa li przej cie fron tu, nie
opusz cza jc miejsc swe go y cia lub zd -
y li wró ci do swych do mostw po usta -
niu dzia a wo jen nych. W miej sce nie -
miec kich miesz ka ców za cz to osa dza
lud no pol sk wy rzu co n z oj co wizn
na wschod nich te ry to riach II Rze czy po -

MICHA LIS
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zo wa Sta lin, wy zna cza jc Li ni Cur zo na
ja ko wschod ni gra ni c Pol ski, a za chod -
nia nie miec ko -pol ska gra ni ca mia a zo sta
opar ta na li nii Od ry –Ny sy u yc kiej. De -
cy zje te po twier dzo ne zo sta y ofi cjal nie do -
pie ro w kon klu zji pocz dam skie go spo tka -
nia przy wód ców zwy ci skich mo carstw.
Osta tecz nie mia y zo sta roz pa trzo ne pod -
czas kon fe ren cji po ko jo wej ma j cej ofi cjal -
nie ko czy woj n. For mal nie do pie ro
zgod nie z punk tem XIII ogo szo ne go
w Pocz da mie 2 sierp nia 1945 r. ko mu ni -
ka tu, któ ry przy j o si na zy wa umo w
pocz dam sk, pol skie wa dze uzy ska y
pod sta w do wy sie dle nia do tych cza so wych
miesz ka ców na te ry to rium oku po wa -
nych przez woj ska zwy ci skich mo carstw
po ko na nych Nie miec.

Or ga ni zu j ca po wo jen n od bu do w
y cia w no wych gra ni cach, pol ska ad mi -
ni stra cja po sta no wi a, na za sa dzie wy jt -
ku, zo sta wi na ja ki czas w kra ju tyl ko
Niem ców uzna nych za „nie zbd nych fa -
chow ców” wraz z ich ro dzi na mi. Naj -
wik sza ich licz ba zna la za si na Dol nym
l sku – gów nie w okr gach gór ni -
czych. Ba da j ca za gad nie nie Be ata Ociep -
ka usta li a, i w 1950 r. by o to 51 578
osób, któ rzy naj wik sze sku pi sko (47,8%)
two rzy li w orod ku wa brzy skim; w po -
wie cie wa brzy skim miesz ka y wów -
czas 17 204 oso by, a w Wa brzy -
chu – 7403 oso by. Dru gim orod kiem
z lud no ci nie miec k na Dol nym l sku
by o Kodz ko z 5259 oso ba mi100. 

Po zo sta wie ni w Pol sce Niem cy nie mie li
w pierw szych po wo jen nych la tach ad 
nych praw – z wy jt kiem pra wa po sy a 
nia dzie ci do szkó z nie miec kim j zy kiem
na ucza nia. Pierw sze do ku men ty oso bi ste
w po sta ci tym cza so wych za wiad cze to -
sa mo ci otrzy ma li do pie ro w 1957 r.,
po za a ma niu si sta li now skich me tod rz -
dze nia, cze go prze ja wem sta y si zmia -
ny roz po cz te w pa dzier ni ku 1956 r.
Wów czas te za cz li na Dol nym l sku
two rzy in fra struk tu r nie miec kie go y -
cia or ga ni za cyj ne go i kul tu ral ne go w po -
sta ci ogniw Nie miec kie go To wa rzy stwa
Spo ecz no -Kul tu ral ne go, czy li bi blio tek,
wie tlic i do mów kul tu ry oraz ze spo ów
ar ty stycz nych. Mia o to umo li wi utrzy -
ma nie i pie l gna cj nie miec kiej kul tu ry.
Wa dze za pew ni y te wy da wa nie w j -
zy ku nie miec kim ga ze ty „Ar be iter stim -
me”, a dla gór ni ków pi sma „Wir Bau en
Auf” – ob sa dzo nych przez wy zna czo nych
pol skich re dak to rów, pod da nych nad to
cen zu rze po li tycz nej – jak wszyst kie
cza so pi sma w kra ju.

Po pa dzier ni ko wa od wil po li tycz na
przy nio sa te za trzy ma nym w Pol sce
Niem com mo li wo uzy ska nia pasz por tu
i uda nia si do NRD, co za po czt ko wa o
w re zul ta cie na ra sta j c emi gra cj. W efek -
cie – stwier dza Tho mas Urban – do ko ca
lat pi dzie si tych Niem cy nie mal w ca o -
ci opu ci li kra j101. Zgod nie z usta le nia mi
ba da j cej za gad nie nie wspo mnia nej ju
B. Ociep ki, w 1961 r. po zo sta o na Dol nym
l sku je dy nie 2910 Niem ców, z któ -
rych 1000 miesz ka o w Wa brzy chu i po -
wie cie, a 300 w Kodz ku102. 

Ina czej rzecz si mia a na w czo nym
ju wio sn 1945 r. do wo je wódz twa l -
skie go ob sza rze przed wo jen nej re jen cji
opol skiej. Tu dla wy se lek cjo no wa nia
osób na ro do wo ci nie miec kiej, któ re
mia y zo sta wy sie dlo ne, za rz dzo no
we ry fi ka cj na ro do wo cio w. U pod o a
tej idei le a o za o e nie, e prze wa a j -
ca cz miesz ka ców l ska Opol skie -
go, czy li przed wo jen nej re jen cji opol skiej,
to et nicz ni Po la cy, któ rzy cho w cz ci
ule gli ger ma ni za cji, to jed nak za cho wa li
wia do mo zwiz ków z pol sko ci. Te -
za ta mia a do wo dzi, e Pol ska wra ca
na zie mie w rze czy wi sto ci ju wcze niej
za miesz ka ne przez Po la ków. y j cych tu
Niem ców po trak to wa no ja ko et nicz nie ob -
cy ele ment na py wo wy 103.

Po trwa j cych do ko ca lat czter dzie 
stych wy sie dle niach Niem ców (co w Niem 
czech Za chod nich za cz to okre la „zbrod 
ni wy p dze nia”), wa dze pol skie a
do upad ku sys te mu re al ne go so cja li zmu
za prze cza y ist nie niu mniej szo ci nie miec 
kiej w Pol sce. Po twier dza li to ba da j cy za -
gad nie nie pra cow ni cy na uko wi, sza cu j cy
li czeb no Niem ców w Pol sce pod ko niec
lat 50. na 3–4 tys. osó b104. W RFN licz b
Niem ców y j cych na zie miach za chod nich,
okre la nych ja ko ob szar ad mi ni stro wa ny
przez Pol sk, ob li cza li w 1960 r. na 87 425
osób, w tym w wo je wódz twach gór no l -
skich – na 54 322 oso by (w wo je wódz twie
ka to wic kim 34 104 i opol skim 20 218), co
sta no wi o 62,1% ogó u 105.

Legalizacja dziaalnoci
mniejszoci niemieckiej

Przy j te pod czas wi zy ty Hel mu ta Koh la
w Pol sce usta le nia stwo rzy y sprzy ja j 
cy kli mat do zmia ny sto sun ku wadz
wo bec d  cej do le ga li za cji mniej szo ci
nie miec kiej w kra ju, w tym na hi sto rycz 
nym Gór nym l sku ja ko ob sza rze zwar 
te go za miesz ka nia jej li czeb nie naj wik 
szej ba zy spo ecz nej. W tej no wej
at mos fe rze po li tycz nej ju 19 stycz -
nia 1990 r. w Ka to wi cach, a 23 stycz nia
w Cz sto cho wie s dy pod j y de cy zje
o za re je stro wa niu To wa rzystw Spo ecz no -
-Kul tu ral nych Lud no ci Po cho dze nia Nie -
miec kie go. Naj licz niej sze – nie tyl ko
na Gór nym l sku, ale tak e w kra -
ju – To wa rzy stwo Spo ecz no -Kul tu ral ne
Mniej szo ci Nie miec kiej na l sku Opol -
skim (TSKMN) sd za re je stro wa 16 lu -
te go 1990 r. Po za Gór nym l skiem or ga -
ni za cje mniej szo ci za re je stro wa ne
zo sta y – w Olsz ty nie (To wa rzy stwo Spo -
ecz no -Kul tu ral ne Mniej szo ci Nie miec -
kiej na War mii i Ma zu rach), w Gda sku
(Sto wa rzy sze nie Oby wa te li Pol skich Po -
cho dze nia Nie miec kie go) oraz w in nych
cz ciach kra ju. Po za ty mi or ga ni za cja mi
sen su stric to po li tycz ny mi, za cz y od ko -
ca 1989 r. po wsta wa in ne ma j ce
re ali zo wa okre lo ne w sta tu tach ce -
le – gów nie kul tu ral ne, tu ry stycz ne czy
go spo dar cze. Ja ko jed ne z pierw szych te -
go ro dza ju na le y wy mie ni To wa rzy stwo
imie nia Jo se pha Eichen dorf fa w Ny sie,

spo li tej za anek to wa nych przez Mo skw
za zgo d za chod nich so jusz ni ków. 

Co na praw d nie sie woj na, miesz ka -
cy przed wo jen ne go l ska Opol skie go
prze ko na si mie li do pie ro po roz po cz -
ciu w stycz niu 1945 r. przez Ar mi Czer -
wo n ko lej nej ofen sy wy. Naj pierw wic
wa dze nie miec kie za rz dzi y ewa ku acj
miesz ka ców Gór ne go l ska. Znacz -
na ich cz sa ma – w wy ni ku go eb bel -
sow skiej pro pa gan dy, któ rej za sad no za -
cz li po twier dza m.in. ucie ki nie rzy
z Prus Wschod nich – za cz a opusz cza
swo je do my, szu ka jc w Cze chach i na za -
chod nich ob sza rach Nie miec wa run ków
do prze y cia ostat niej fa zy woj ny. Cz
z nich zgi n a w dro dze pod czas ostrej zi -
my na po czt ku 1945 r.

Wraz z prze ka zy wa niem w dru giej po -
o wie mar ca 1945 r. przez Ar mi Czer wo -
n te ry to rium po pra wej stro nie Od ry, or -
ga ni zu j ce si wa dze pol skie roz po cz y
ak cj wy sie dla nia y j cych tu Niem ców.
Mia o to miej sce w cza sie trwa j cej jesz -
cze woj ny, przed de cy zja mi zwy ci skich
mo carstw o lo sach po ko na nych Nie miec.
Je dy n pod sta w tych dzia a by y przy -
j te na po czt ku lu te go 1945 r. w Ja cie
uzgod nie nia przy wód ców ko ali cji an ty fa -
szy stow skiej w spra wie za po wia da ne go ju
w ko cu li sto pa da 1943 r. w Te he ra nie
„prze su ni cia” Pol ski na za chód, co re ali -
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Sto wa rzy sze nie Tu ry sty ki Za gra nicz nej
(Frem de nver kehr sve re in) w Je miel ni cy,
czy Sto wa rzy sze nie Rol ni ków Nie miec -
kich na l sku (Bau er nver band der Deut -
schen in Schle sien) w Ra ci bo rzu.

Po wi zy cie kanc le rza Koh la, ak tyw
ziom kow ski zin ten sy fi ko wa kon tak ty
z pro nie miec ki mi ro do wi ska mi na Gór -
nym l sku. Ju w grud niu 1989 r. w Wy -
so kiej, ko o Gó ry w. An ny, pod czas
zor ga ni zo wa ne go przez miej sco we DFK
spo tka nia l za ków, Or twin Lo wack, je -
den z czo o wych po li ty ków Ziom ko -
stwa Schle sie rów i de pu to wa ny do Bun -
de sta gu, pod kre la ce lo wo po mo cy
dla l ska ze stro ny Nie miec, gdy – jak
mó wi – tyl ko przy po mo cy Niem ców
mo na z po wo dze niem ten „przed sio nek
bie dy w Eu ro pie” prze kszta ci w kwit -
n c i atrak cyj n kra in, co po win no sta
si za da niem wszyst kich Niem ców i l -
za ków roz pro szo nych w Niem cze ch135.
Szcze gól n ak tyw no za cz oka zy wa
wspo mnia ny ju se kre tarz ge ne ral ny
BdV Hart mut Ko schyk, któ ry wy ko rzy -
stu jc ma j ce si od by w 1990 r. ob cho -
dy 40-le cia Kar ty Nie miec kich Wy p dzo -
nych ze Stron Oj czy stych, pod kre la
m.in.: „W ro ku 1990, po dob nie jak
w 1950, Niem com wy p dzo nym ze stron
oj czy stych cho dzi o urze czy wist nie nie ich
pra wa do stron oj czy stych i do swo bod -
ne go sa mo sta no wie nia w ra mach […] po -
rzd ku eu ro pej skie go.

W 1990 r., po dob nie jak w 1950 r., oznaj -
mia j, e pra wa te po win ny by re ali zo wa -
ne tyl ko przy uy ciu po ko jo wych rod ków
i nie s wy mie rzo ne w ni ko go, zwasz cza
w Niem ców, miesz ka j cych dzi na oj czy -
stych zie miach wy p dzo nych wspól nie
z lud mi, na któ rych spo czy wa od po wie -
dzial no po li tycz na w Niem czech, a tak -
e ze wschod ni mi s sia da mi. Niem cy
wy p dze ni ze stron oj czy stych chc wy -
ka za si  ide owo -po li tycz n, by swo je
susz ne i chro nio ne przez Po wszech n De -
kla ra cj Praw Czo wie ka ogo szo n przez
ONZ oraz przez Mi dzy na ro do wy Pakt
Praw Oby wa tel skich i Po li tycz nych
z 16 grud nia 1966 r. pra wa po go dzi
z nie za prze czal nym pra wem nie -Niem ców
miesz ka j cych na oj czy stych zie miach
wy p dzo nych do swo bod ne go roz wo ju
i za pew nio nej eg zy sten cji. Te go za an ga -
o wa nia, tej si y ide owo -po li tycz nej nie
wy ka zu j ci, któ rzy obec nie pro wa dz nie -
po trzeb ne dys ku sje o gra ni cach za miast
my le o struk tu ral nych ele men tach mo -
li we go do przy j cia kom pro mi su w otwar -
tych kwe stiach te ry to rial nych i gra nicz -
nych. […] Otwar te kwe stie te ry to rial ne
i gra nicz ne nie mo g z bra ku po my sów
roz wi za prze kszta ci si w po ten cja za -
kó ca j cy pil nie po trzeb ne po ro zu mie nie
eu ro pej skie. Nie za po bie gnie si wszak e
te mu, je e li b dzie si te pro ble my prze -
mil cza al bo b dzie si je chcie roz wi -
zy wa przez jed no stron ny dyk tat. […]
Rów nie Niem cy wschod ni, Niem cy Su -
dec cy i Niem cy po u dnio wo -wschod ni
na le  do na ro du nie miec kie go. Nie mo -
g zo sta wy rzu ce ni po za na wias, kie dy ze -
ga ry hi sto rycz ne w Niem czech i Eu ro pie
na no wo si na sta wia”136.

W wa run kach za a ma nia si sys te mu re 
al ne go so cja li zmu, czy li wy zwa la nia si
na ro dów rod ko wej i wschod niej Eu ro 
py spod ku ra te li Mo skwy i po st pu j cej
de mo kra ty za cji y cia na wschód od a 
by, Ko schyk uwa a, e rzd RFN po wi 
nien opo wie dzie si za mi dzy na ro do 
wym pra wem grup na ro do wo cio wych,
któ re mniej szo ciom na ro do wym i gru 
pom na ro do wo cio wym przy zna o by
mak si mum sa mo rzd no ci i au to no mii.
Umo li wi o by to m.in. roz wi za na dal
otwar te kwe stie te ry to rial ne, czy za pew -
ni, np. Niem com y j cym w Eu ro pie
Wschod niej, two rze nie au to no micz nych
pro win cji i re pu blik, co gwa ran to wa o by
im eg zy sten cj i swo bod ny roz wój, w tym
no we per spek ty wy go spo dar cze. Pod -
czas wi zyt na Gór nym l sku Ko schyk
sta ra si m.in. pro nie miec ko na sta wio -
nych l za ków utrzy my wa w prze ko na -
niu, e s na dal oby wa te la mi pa stwa nie -
miec kie go. Do rz du w Bonn kie ro wa
po stu la ty do ty cz ce po trze by opra co wa -
nia pro gra mu po mo cy kul tu ral nej i go spo -
dar czej dla „wschod nio nie miec kiej mniej -
szo ci”, czy li „300 000 Niem com, któ rzy
du cho wo sie dz na spa ko wa nych wa liz -
kach”. Gro zi to wy bu chem „pa ni ki na mo -
ment przed za mkni ciem bram”, w wy -
pad ku spo dzie wa ne go osta tecz ne go
uzna nia po wo jen nej gra ni cy pol sko -nie -
miec kiej. Z ko lei od no szc si do kam pa -
nii wy bor czej do Se na tu RP na po czt -
ku 1990 r. – pod kre la alar mi stycz nie, e:
„Na l sku gro zi zno wu wy buch re gu lar -
nej wal ki na ro do wo cio wej”137.

Pod czas gdy kie ru j cy rz dem RFN
kanc lerz Kohl wy ko rzy sty wa sy tu acj
do wpro wa dze nia w y cie zjed no cze nia
Nie miec, dzia a cze BdV przy po mi na li, i
osta tecz ne de cy zje w spra wie gra ni cy
nie miec ko -pol skiej mo gy by by wy ne go -
cjo wa ne tyl ko na za sa dach pra wa do sa -
mo sta no wie nia w trak ta cie po ko jo wym.
W tek cie pt. Schle sien soll unser ble iben,
z lu te go 1990 r. w ga ze cie „Frank fur ter
Rund schau” Her bert Hup ka pod kre la, e:
„opo wia da my si za l skiem, wal czy my
o nasz lsk wszyst ki mi po ko jo wy mi
rod ka mi, ze l ska nie zre zy gnu je my”.
Z ko lei prze wod ni cz cy BdV Her bert
Cza ja w tym cza sie w biu le ty nie or ga ni -
za cji tak pi sa: „W kwe stiach te ry to rial -
nych ostrze ga my przed po ko jem narzu co -
nym mo c dyk ta tu, bez uwzgld nie nia
wo li za in te re so wa nych. Je li Pol sce przy -
pad nie wszyst ko, a Niem com nie po zo sta -
nie nic, to b dzie w tym tkwi za l ek no -
we go re wi zjo ni zmu i sta e go nie po ko ju”.

Pro po no wa wic dro g kom pro mi so -
we go roz wi za nia po przez ogo sze nie ple -
bi scy tu, stwier dza jc: „W ta kim nie -
zbd nym ple bi scy cie o przy szo ci
na szych stron oj czy stych i za pew nie niu
pra wa do stron oj czy stych mu sz mie
pra wo uczest ni czy – pod kon tro l mi -
dzy na ro do w – wszy scy uro dze ni w tych
stro nach oj czy stych wy p dze ni Niem cy
i ich po tom ko wie oraz Po la cy miesz ka -
j cy tam 1 stycz nia 1990 r. Go so wa nie
do ty czy o by kon struk tyw nych al ter na tyw,
np. prze ka za nie ca e go ob sza ru wy p dze -
nia i ple bi scy tu lub je go cz ci Niem com

al bo Pol sce, a w Pru sach Wschod nich
Zwiz ko wi Ra dziec kie mu, w po  cze niu
z mi dzy na ro do wo gwa ran to wa nym
i nad zo ro wa nym za ka zem wy p dze nia
i dys kry mi na cji oraz sze ro ko za kro jo n
au to no mi na mo cy praw grup na ro do wo -
cio wych dla Po la ków i Niem ców, o ile
nie na le  do na ro do wo ci sta no wi cej
wik szo; al bo stwo rze nie te ry to rium eu -
ro pej skie go z jed na ko wy mi za bez pie -
cze nia mi dla miesz ka j cych tam grup na -
ro do wo cio wych”138.

Po po wsta niu na l sku Opol skim
TSKMN dzia al no zin ten sy fi ko wa ak -
tyw BdV, obej mu jc swo im za si giem od -
dzia y wa nia wszyst kie szcze ble or ga ni za -
cji, od go go li skiej cen tra li po ogni wa
pod sta wo we – ko a funk cjo nu j ce w za -
miesz ka nych przez lud no ro dzi m
wsiach nad Od r i po jej pra wej
stro nie. Dla tych kó – jak na pi sze nie miec -
ki pu bli cy sta – „or ga ni za cje wy p dzo nych
by y sprzy mie rze ca mi wspie ra j cy mi
je fi nan so wo ze rod ków fe de ral nych”139.
Naj bar dziej wi docz nym efek tem po mo cy
znad Re nu sta y si wie lo kul tu ro we spo -
tka nia daw nych i ak tu al nych miesz ka -
ców, tzw. He imat tref fen. Wy st pu j ce
pod czas ich trwa nia ze spo y ar ty stycz ne
i chó ry w swo ich pro gra mach mia y
utwo ry w gwa rze l skiej oraz w j zy ku
nie miec kim i pol skim. Cha rak ter zwie -
cze nia tej ak cji mia o w 1991 r. pierw sze
spo tka nie l za ków na Gó rze w. An ny,
w któ rym uczest ni czy prze wod ni cz cy
Ziom ko stwa l za ków Her bert Hup ka.
Pod czas tej im pre zy kol por to wa no ulot -
ki z we zwa nia mi, ty pu: „Zo sta cie Niem -
ca mi! Strze cie swo jej Oj czy zny”, czy
„Niem cy na l sku, Po mo rzu, Wschod -
nich i Za chod nich Pru sach, w Po zna niu”.
W tej ostat niej, au tor stwa Zwiz ku
Wschod nio nie miec kie go, znie ch ca jc
do emi gra cji, wska zy wa no na naj wa niej -
sze za da nia, do któ rych za li cza no: „Bu do -
wa apa ra tu or ga ni za cyj ne go, po wo a nie
kul tu ral nych i po li tycz nych or ga ni za cji,
[…] utrzy my wa nie wa snej to sa mo ci!
Ka dy Nie miec mu si mó wi po nie miec -
ku. Mu sz od y tra dy cje, a osi gni cia
kul tu ral ne mu sz by pie l gno wa ne. Ro -
dzi ny, uli ce, miej sco wo ci mu sz zno wu
otrzy ma swo je sta re nie miec kie na zwy.
[…] Jed no czy ni sil ny mi! […] Bez
Nie miec kiej pil no ci, Nie miec kie go po -
rzd ku i Nie miec kich ta len tów or ga ni za -
cyj nych na sza Oj czy zna od da na zo sta nie
go spo dar cze mu cha oso wi. Do te go nie do -
pu ci my, po nie wa wie my, e Niem cy s
tam, gdzie s sil ne ser ca!”140.

Na l sku Opol skim pierw sz oka zj
do za pre zen to wa nia si mniej szo ci nie 
miec kiej, a tak e ujaw nie nia si sto sun 
ku resz ty miesz ka ców re gio nu do fak 
tu jej ist nie nia, sta y si jed nak
wspo mnia ne ju wy bo ry uzu pe nia j ce
do Se na tu RP po mier ci Ed mun da Ja 
na Osma czy ka. Cho w kam pa nii wy -
bor czej o wa ku j cy man dat ubie ga o si
czwo ro kan dy da tów, to – jak stwier dza
au tor przy go to wa nej dla nie miec kie go
czy tel ni ka, a na stp nie prze tu ma czo nej
tak e na j zyk pol ski, mo no gra fii o Niem -
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cach w Pol sce w XX w. – Tho mas Urban:
„Son da e w ty go dniach po prze dza j -
cych elek cj przy pa da j c na 4 lu te -
go 1990 ro ku wska zy wa y na wy rów na -
n ry wa li za cj mi dzy Krol lem
a kan dy dat k Ko mi te tu «So li dar no ci»,
pro fe sor folk lo ry sty ki Do ro t Si mo ni des.
Kroll, któ re go o na jest Po lk, cór k re -
pa trian tów z oko lic Lwo wa, sta ra si uni -
ka ja kich kol wiek an ty pol skich to nów.
Wy star to wa pod ha sem «Je stem l za -
kiem», swo je prze mó wie nia wy ga sza
po pol sku – tak e i dla te go, e je go nie -
miec ki by nie kie dy jesz cze nie po rad ny.
Miej sca spo tka z wy bor ca mi we wschod -
niej cz ci wo je wódz twa by y prze pe nio -
ne. Pol scy ob ser wa to rzy za uwa y li, e ze
stro ny pu blicz no ci co raz cz ciej pa da -
y ha sa w ro dza ju «Wy rzu cie Po la -
ków!».

Atmosfera stopniowo si zagszczaa.
W wielu miejscowociach wybite zostay
szyby w domach kó mniejszoci,
na cianach pojawiy si swastyki i hasa
w rodzaju: «Kroll do vaterlandu», «Kroll
do Bundestagu», «Nie gosuj na szkopa».
W Opolu skinheadzi spalili niemieck
flag. Lecz sympatycy mniejszoci
w niczym nie ustpowali przeciwnikom.
Smarowali takie hasa, jak na przykad:
«Polacken raus» (Polacy precz) lub
«Polackenpack, ab hinter den Bug»
(Polaczki, jazda za Bug) na murach
i filarach mostów”141. 

W do ku men ta cji to wa rzy sz cej kam pa -
nii wy bor czej „woj ny na mu rach” zna la zy
si nad to na pi sy – „Nie chce my Niem -
ca – lsk – Pol ski”, „Kroll na szu bie ni c!”,
„Szwa by do do mu”. Ob ja nia jc za ist nia -
 sy tu acj, so cjo log Da nu ta Ber li ska
twier dza a: „Dla in dy fe rent nych na ro do wo
l za ków re pre zen tant mniej szo ci by
pierw szym li de rem, któ ry nie zo sta na rzu -
co ny przez Po la ków. By po pro stu jed nym
z nich. De kla ro wa, e b dzie re pre zen to -
wa za rów no tych, któ rzy o so bie mó wi
„Ich bin Schle sier”, jak i tych, co okre la -
j si «je stem l za kiem». Wy ra a w ten
spo sób po sta w ty po w na po gra ni czu,
gdzie zna cze nie iden ty fi ka cji na ro do wej jest
dru go rzd ne wo bec po czu cia wi zi gru po -
wej, opar tej na wspól no cie lo sów hi sto rycz -
nych i emo cjo nal nym sto sun ku do swo je -
go te ry to rium. Do brze wy czu wa na stro je
spo ecz ne i pod kre la ko niecz no po li -
tycz nych dzia a, aby zmie ni po o e nie
l za ków w Pol sce. Dra ma tycz ny prze bieg
kam pa nii wy bor czej wska zu je, e w sy tu -
acji za gro e nia mo na nie zwy kle a two
prze kszta ci wza jem ne uprze dze nia i nie -
ch ci w na cjo na li stycz ne po sta wy i za an -
ga o wa spo ecz no re gio nal n”142.

W dru giej tu rze go so wa nia, 18 lu te -
go 1990 r., w któ rej wzi o udzia 55%
upraw nio nych wy bor ców, Hen ryk Król
uzy ska 124 498, a Do ro ta Si mo ni -
des 258 135 go sów. Wy nik ten w wy bo -
rach po rów ny wa nych przez nie któ rych
ob ser wa to rów do ple bi scy tu na ro do wo -
cio we go, uzmy so wi, e w wo je wódz -
twie opol skim kan dy dat mniej szo ci nie -
miec kiej mo e li czy na po par cie co
trze cie go po li tycz nie ak tyw ne go miesz -
ka ca. We dug da nych opu bli ko wa nych

przez do cie ra j ce na lsk z RFN cza so -
pi smo „Schle si sche Na chrich ten”.

Król w 23 gmi nach uzy ska po par cie
w gra ni cach 79,6–95,2%, a w 8 gmi nach
w gra ni cach 51,3–68,5%, czy li od niós
zwy ci stwo w 31 gmi nach (na 63 ogó em).
Bio rc pod uwa g sto su nek otrzy ma -
nych go sów do licz by upraw nio nych, re -
pre zen tant mniej szo ci nie miec kiej uzy -
ska po par cie w 16 gmi nach, a po pie ra na
przez „So li dar no” pro fe sor Si mo ni des
w 22 gmi nach143. Jak si pó niej oka za o,
by to naj lep szy wy nik, ja ki uda o si uzy -
ska mniej szo ci w wy bo rach par la men -
tar nych. Ana li zu j cy cha rak ter wy bo rów
uzu pe nia j cych do Se na tu RP, so cjo log
z Uni wer sy te tu Wro caw skie go kon sta to -
wa: „W pierw szej tu rze wzi o udzia
31,4%, w dru giej 54,8% upraw nio nych
do go so wa nia. Na H. Kró la od da no
w pierw szej tu rze 84 601 go sów, a na je -
go kontr kan dy da tów 127 808 go sów,
w dru giej tu rze pro por cje by y na st pu j -
ce: 124 498 go sów na H. Kró la i 258 135
na D. Si mo ni des. Tym sa mym pol ski
elek to rat wzrós o 101,9%, a nie miec ki je -
dy nie o 47,1%. Mo e to wiad czy o tym,
e w Opol skiem nie  ma ju wi cej Niem -
ców ani sym pa ty zu j cych z ni mi lub te
o bra ku za an ga o wa nia w «pol skie wy bo -
ry» ze stro ny lu dzi my l cych cz sto
o emi gra cji al bo przy naj mniej o du szych
«sak sach» w Niem czech”144.

Na ma pie wo je wódz twa opol skie go
wy ni ki uzy ska ne przez H. Kró la po kry wa -
y si z ob sza rem, na któ rym po II woj nie
wia to wej do tych cza so wi oby wa te le nie -
miec cy po sta no wi li przy zna si do pol -
sko ci lub zwiz ków z ni w za rz dzo nej
we ry fi ka cji na ro do wo cio wej i uzna ni
zo sta li za Po la ków, w efek cie unik n li wy -
sie dle nia za Od r i Ny s u yc k. Spo tka -
o to ich nie miec kich  s sia dów oraz pra -
wie wszyst kich miesz ka ców y j cych
w gór no l skich po wia tach – gub czyc kim,
grod kow skim, nie mo dli skim, ny skim,
a cz cio wo tak e w klucz bor skim i prud -
nic kim, nie mó wic o ca ym Dol nym
l sku – z wy jt kiem wa brzy skie go
orod ka gór ni cze go, gdzie za trzy ma no
za trud nio nych w ko pal niach Niem ców
wraz z ro dzi na mi. Za rów no sta ra nia
o uzna nie i le ga li za cj, jak przede wszyst -
kim na go nie nie ak tyw no ci or ga ni zu j -
cej si mniej szo ci nie miec kiej na l sku
Opol skim – szcze gól nie za kan dy do wa -
nie jej przed sta wi cie la do fo te la se na tor -
skie go – wy wo a o w za uwa o nej spo ecz -
nie ska li ne ga tyw n re ak cj nie tyl ko
w re gio nie opol skim. Wro gie wrcz go -
sy ode zwa y si na po li tycz nej pra wi cy
w wie lu miej scach w kra ju. Ich cha rak ter
do brze od da je kol por to wa na w wo je -
wódz twie opol skim w 1990 r. ulot ka pt.
Owiad cze nie Ko mi te tu Po li tycz ne go Na -
ro do we go Od ro dze nia Pol ski w spra wie za -
gro e nia nie miec kie go na l sku Opol -
skim, któ re roz po czy na o si
od stwier dze nia: „1. W Pol sce nie ma ad -
nej mniej szo ci nie miec kiej – s tyl ko l -
za cy, au to chto ni nie wt pli wie so wia skie -
go po cho dze nia, acz kol wiek na sku tek
wie lo wie ko wej nie wo li – po zo sta j cy
pod wpy wem nie miec kiej kul tu ry”, a ko -

czy o de kla ra cj: „3. Pol ski ruch na cjo na -
li stycz ny uzna je od rb no l skiej re gio -
nal nej wspól no ty et nicz nej jak rów nie jej
pra wo do to sa mo ci kul tu ro wej i sa mo -
rz du te ry to rial ne go na rów ni z in ny mi
«szcze pa mi» Na ro du Pol skie go (jak
Ka szu bi, Kur pie czy Pod ha la nie). Na ród
Pol ski nie mo e jed nak po zwo li
na ist nie nie V Ko lum ny – no wych
Volks deut schów – za prza ców przy go to -
wy wa nych do prze j cia sta no wisk kie row -
ni czych w wy ku py wa nej przez za chod nio -
nie miec ki ka pi ta go spo dar ce”.
Owiad cze nie ko czy y ha sa: „PO LA CY
MU SZ PO ZO STA GO SPO DA RZA -
MI W SWYM WA SNYM KRA JU!!!
LA Z CY – TAK!!! VOLKS DEUT -
SCHE – NIE!!!”145.

Od marginalizacji 
do wspóodpowiedzialnoci za region

Po za po wo y wa niem si na mi dzy na ro 
do we stan dar dy gwa ran tu j ce lu dziom
pra wo do de cy do wa nia o na ro do wej
to sa mo ci oraz do pie l gno wa nia i roz 
wi ja nia wa snej kul tu ry, li de rzy ru chu
za pew nia li, e za le ga li zo wa nie mniej szo 
ci prze rwie za gra a j c sta bi li za cji re gio 
nu emi gra cj. By to ar gu ment istot ny,
zwasz cza e od 1989 r. w RFN za cz to
ogra ni cza nie na py wu „wy sie dle ców”
przy jed no cze snych po stu la tach od dzia y -
wa nia na po pra w ich po o e nia w kra jach
po cho dze nia oraz do ma ga nia si w nich
uzna nia ja ko mniej szo ci nie miec kiej, któ -
rej na le y za pew ni ochro n oraz wszech -
stron n po moc w miej scu ich do tych cza -
so we go y cia146. 

Mi gra cje za rob ko we z Gór ne go l ska
si ga j cza sów przy na le no ci do Prus,
a pó niej Rze szy, a ich in ten syw no
wi e si z do b dzie wit na sto wiecz nej in -
du stria li za cji, kie dy za cz y wy st po wa
wi docz ne ró ni ce w po zio mie za rob ków
w prze my le mi dzy cen tral ny mi i za chod -
ni mi a wschod ni mi ob sza ra mi Nie miec.
Mi gra cje te ze wzgl du na swo j in ten syw -
no po wo do wa y sta y od pyw lud no ci
tak e znad gór nej Od ry. W na uce nie miec -
kiej zja wi sko to okre lo ne zo sta o ja ko
„Ost flucht” – uciecz ka ze Wscho du 147.

Po utra cie przez Niem cy ob sza rów
na wschód od Od ry i Ny sy u yc kiej oraz
uciecz ce miesz ka ców w ostat niej fa zie
woj ny, po woj nie za po wy sie dle -
niach – naj pierw pro wa dzo nych przez
wa dze pol skie dla uzy ska nia miejsc dla lud -
no ci pol skiej z te ry to riów za anek to wa nych
(przy ak cep ta cji za chod nich mo carstw)
przez ZSRR, skut ko wa o to fak ta mi do ko -
na ny mi. Na stp nie, po za war tym przez
zwy ci skie mo car stwa na kon fe ren cji
pocz dam skiej po ro zu mie niu o usu ni ciu
Niem ców z Pol ski, Cze cho so wa cji i W -
gier (cz. III Ko mu ni ka tu z 2 sierp nia 1945
r.), do wy sie dle ak cep to wa nych na are nie
mi dzy na ro do wej. Na hi sto rycz nym Gór -
nym l sku ju pod ko niec woj ny usu ni -
cia Niem ców do ma ga li si zwi za ni ze l -
skiem Opol skim li de rzy pol scy do by
mi dzy woj nia. W prak ty ce zna la zo to
swo je od zwier cie dle nie w skie ro wa nych
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do two rzo nych pod kie row nic twem Pol skiej
Par tii Ro bot ni czej wadz wo je wódz kich
w Ka to wi cach me mo ria ach Ko mi te tu
Oby wa tel skie go Po la ków l ska Opol skie -
go i Wro caw skie go. Na po czt ku lu te -
go 1945 r. do ma ga li si oni roz po cz cia na -
tych mia sto wej ak cji „wy spra wie dli wia nia
sto sun ków so cjal nych i na ro do wo cio -
wych na l sku Od rza skim” po le ga j ce -
go na „ra dy kal nym usu wa niu ele men tów
nie miec kich z te re nu Nad odrza”148.

Ce lo wi te mu mia a su y prze pro -
wa dzo na po woj nie we ry fi ka cja na ro do -
wo cio wa y j cych na ob sza rze na le  -
cym do ko ca woj ny w Niem czech,
któ ra za ko czy mia a usu ni cie Niem -
ców i przy zna nie oby wa tel stwa pol skie -
go oso bom, któ re za de kla ro wa y swo j
pol sko i lo jal no wo bec pa stwa i na -
ro du pol skie go149.

y cie wkrót ce po ka za o, e nie wszy scy,
któ rych sta ra nia za ko czy y si uzy ska 
niem po zy tyw ne go wy ni ku we ry fi ka cji,
pod trzy mu j de kla ra cj pol skie go po czu 
cia na ro do we go. W prak ty ce ua twia y to
wa dze war szaw skie, któ re w ko lej nych
la tach go dzi y si na co raz licz niej sz emi -
gra cj osób przy zna j cych si do nie miec -
ko ci. Ko men tu jc w ostat nim sta dium na -
rzu co ne go przez Kreml sys te mu
po li tycz no -eko no micz ne go, pod czas go -
r ce go la ta 1981 r., od no szc si do na -

ra sta j cej emi gra cji ze l ska Opol skie -
go, E. J. Osma czyk pod kre la, i emi -
gru j cy do RFN Opo la nie s lud no ci et -
nicz nie pol sk150. W wi docz nym ju
wy ra nie kry zy so wym ro ku 1988 – od -
no szc si kry tycz nie do po li ty ki wadz,
pi sa, e w re la cjach z RFN: „spa dli my
do ro li re zer wu aru si y ro bo czej co raz se -
lek tyw niej do bie ra nej przez na szych po -
ten cjal nych part ne rów”151.

Li de rzy or ga ni zu j cej si mniej szo ci
nie miec kiej na l sku Opol skim de kla ro -
wa li, e do pusz cze nie do le gal nej dzia al -
no ci za trzy ma emi gra cj. W a god niej -
szej for mie, ja ko: „Przy ha mo wa nie fa li
wzmo o nych wy jaz dów na po byt sta y
do RFN” wpi sa ny zo sta ostat ni z czte rech
ce lów w za re je stro wa nym w S dzie Wo -
je wódz kim w Opo lu 16 lu te go 1990 r. sta -
tu cie TSKMN152.

Szyb ko si jed nak z te go owiad cze nia
wy co fa li. W De kla ra cji Pro gra mo wej przy -
j tej 7 kwiet nia 1990 r. pod czas pierw sze -
go ze bra nia wy bor cze go nie by o ju bo -
wiem mo wy o ha mo wa niu emi gra cji,
pod kre lo no na to miast, e: „Lud no nie -
miec ka za miesz ku j ca w Pol sce win na
otrzy ma oby wa tel stwo nie miec kie, za cho -
wu jc za ra zem oby wa tel stwo pol skie”153.
Na to miast w przy j tej uchwa le za pi sa no:
„To wa rzy stwo wi dzi uza sad nio n po trze -
b zor ga ni zo wa nia na l sku Opol skim: a)
nie miec kie go od dzia u wy dzia u za trud nie -

nia, b) prze nie sie nia Kon su la tu Ge ne ral ne -
go RFN z Kra ko wa do Opo la”154. W prak -
ty ce oby dwa te po stu la ty do ty cz ce ua -
twie w zna le zie niu pra cy w RFN oraz
na by ciu pasz por tu mia y za tem na ce lu ua -
twie nie emi gra cji, a nie jej po wstrzy ma nie,
czy na wet przy ha mo wa nie. Je li co mo -
go j ogra ni czy, to ogo szo ne przez wa -
dze w wa run kach de mo kra ty zu j ce go si
pa stwa pra wo do za cho wa nia przez mi -
gran tów pol skie go pasz por tu, otwie ra j ce -
go mo li wo po wro tu do kra ju i ewen tu -
al nych ko lej nych wy jaz dów.

Od cho dze nie kie row nic twa mniej szo -
ci od za mia ru sku tecz ne go wpy wa nia
na in ten syw no mi gro wa nia w wa run -
kach trans for ma cji ustro jo wej, któ rej
jed nym z ujem nych spo ecz nych efek tów
by a li kwi da cja w kra ju nie uza sad nio nych
eko no micz nie miejsc pra cy, i w kon se -
kwen cji po sze rza j ce si bez ro bo cie, by -
o prze ja wem bez rad no ci wo bec no we -
go pro ble mu.

Spo ecz no mniej szo cio wa wy mu sza -
a dzia a nia ma j ce ua twi wy jazd i za -
pew nie nie pra cy w RFN. Sprzy ja a te mu
do dat ko wo bo ga ta sie po wi za ro dzin -
nych oraz re gio nal nych, znacz nie po sze -
rzo na emi gra cj lat sie dem dzie si tych
i osiem dzie si tych XX w.

Wy ra zem no we go sta no wi ska To wa rzy -
stwa sta a si po praw ka w sta tu cie,
kie dy w 1993 r. zmie nia no je go na zw

Fo
to

. J
er

zy
 S

te
m

pl
ew

sk
i



13

Znacz na cz naj wa niej szych dla
mniej szo ci kwe stii za war tych w pa kie -
cie wiad czy a, e w rze czy wi sto ci d -
o no do ua twie nia emi gra cji. Za li czy
do nich na le y ocze ki wa nia (w ko lej no -
ci re je stru): pkt 4 „udo stp nie nia kon tyn -
gen tu 500–2000 miejsc pra cy w Niem -
czech do dys po zy cji Fun da cji Roz wo ju
l ska, […] utrzy ma nia upraw nie osób
na le  cych do mniej szo ci nie miec kiej
do po dej mo wa nia pra cy w Niem czech
[…]”. Do da wa no do te go: „7. Stwier dza -
my, e dla usta bi li zo wa nia sy tu acji mniej -
szo ci nie miec kiej w Pol sce ko niecz ne jest
nie ogra ni cza nie jej do tych cza so wych
upraw nie w oby dwu pa stwach, szcze -
gól nie w za kre sie pra wa do wy bo ru miej -
sca za miesz ka nia i oby wa tel stwa”. Po -
red nio mi gra cji mia su y po stu lat
wy ni ka j cy z pkt 2 „uzy ska nia mo no ci
kszta ce nia i do kszta ca nia w Niem czech
dla mo dej ge ne ra cji mniej szo ci nie -
miec kiej”. Ogra ni cze niu emi gra cji mia -
y za su y po stu la ty za war te w pkt 1,
w któ rym do ma ga no si: „do st pu
do spra wo wa nia urz dów, […] in we sty -
cji za gra nicz nych, a zwasz cza nie miec -
kich na te re nach za miesz ka ych przez
mniej szo nie miec k”, oraz pkt 4: „Ocze -
ku je my roz wo ju go spo dar cze go re gio nów
za miesz ka ych przez mniej szo nie -
miec k. Po trze bu je my […] wspie ra nia in -
we sty cji z udzia em ka pi ta u za gra nicz -
ne go, a zwasz cza nie miec kie go”. Ko lej na
kam pa nia przed wy bo ra mi sa mo rz do wy -
mi wy zna czo ny mi na 11 pa dzier ni -
ka 1998 r. ró ni a si od po przed nich,
bo wiem obej mo wa a wy bo ry przed sta wi -
cie li do ma j cych funk cjo no wa
od 1 stycz nia 1999 r. trzech szcze bli sa -
mo rz du: gmi ny, po wia tu i wo je wódz twa.
Na l sku Opol skim do dat ko we pit no
na jej prze bie gu od ci sn a wal ka o utrzy -
ma nie na ad mi ni stra cyj nej ma pie kra ju
wo je wódz twa, któ re go li de rzy mniej -
szo ci bro ni li, m.in. gro c wzmo o n
emi gra cj w przy pad ku je go li kwi da cji.
Od wo y wa li si przy tym do zo bo wi za
Pol ski wy ni ka j cych z przy j cia Eu ro pej -
skiej Kar ty Sa mo rz du Te ry to rial ne go.
Mó wi o tym po se Kroll pod czas de ba -
ty sej mo wej 3 kwiet nia 1998 r.: „Je li
Opolsz czy zna znik nie, mo e my si spo -
dzie wa wy jaz du ty si cy czon ków mniej -
szo ci nie miec kiej. Czy o to cho dzi?”158.

Pod czas roz po cz tej w ma ju kam pa 
nii wy bor czej li de rzy mniej szo ci spo 
strze gli, e pra cu j cy w Niem czech sta 
no wi w nie któ rych gmi nach jed n
czwar t mniej szo cio we go elek to ra tu,
o któ ry na le y za bie ga. Je den z nich uza -
sad nia to ar gu men ta cj po trze by uwia -
do mie nia pra cu j cym w Niem czech
czon kom mniej szo ci: „W ko cu to ich
nie miec ki pasz port umo li wia im osi -
gni cie do bro by tu. By mo e na le a o by
prze mó wi do nich za po red nic twem
ulot ki, nie w for mie po ucze nia, bo to i tak
nie ma sen su, lecz w for mie py ta nia: Za -
sta nów si, czy mi mo wszyst ko nie za -
wdzi czasz cze go mniej szo ci nie miec -
kiej? Masz mo li wo wspo mo e nia
tych, któ rzy na miej scu pro wa dz wal k

o swój dzie co dzien ny, pod czas gdy ty,
ma jc nie miec ki pasz port, za ra biasz pie -
ni dze w Niem czech”159.

W ogo szo nym trzy ty go dnie przed go -
so wa niem pro gra mie wy bor czym Niem -
ców na l sku Opol skim pt. „Eu ro p
zbu du je my tu taj”, w pierw szym fi la rze pt.
„Roz wój go spo dar ki re gio nu”, stwier dza -
no: „My l scy Niem cy, by li my i je ste my
lud mi prak tycz ny mi. Nie chce my, aby ce -
lem na szych wspó miesz ka ców by a pra -
ca w Niem czech. Chce my, aby za ro bio ne
dzi ki mo li wo ciom pra cy w Niem czech
pie ni dze by y in we sto wa ne tu, na Zie mi
Opol skiej. Aby przy ich po mo cy po bu dza
nasz ry nek. W tym ce lu za po red nic twem
Fun da cji Roz wo ju l ska b dzie my wspie -
ra ludz kie ini cja ty wy zmie rza j ce do usa -
mo dziel nie nia si, bu do wy po myl no ci
y cio wej po przez pra c na swo im”160.

Do ko lej nych wy bo rów, wy zna czo -
nych na 27 pa dzier ni ka 2002 r., kie row -
nic two ru chu po sta no wi o roz po cz
przy go to wa nia ju na po czt ku ro ku,
de cy du jc w lu tym, i na czas kam pa nii
„struk tu ry gmin ne i po wia to we” To wa rzy -
stwa sta n si gmin ny mi i po wia to wy mi
szta ba mi wy bor czy mi. Kam pa ni ob j to
przede wszyst kim ob szar za miesz ka ny
przez elek to rat mniej szo cio wy, tj. sie dem
po wia tów: opol ski ziem ski (11 gmin),
strze lec ki (7 gmin), k dzie rzy sko -ko ziel -
ski (5 gmin i sto li ca po wia tu), krap ko wic -
ki i ole ski (po 5 gmin) oraz klucz bor ski
i prud nic ki (po 2 gmi ny). Pod czas jej trwa -
nia po ja wi si tak e pro blem mi gra cji.
Pod no si go m.in. Jó zef Ko ty – bur mistrz
Ko lo now skie go i prze wod ni cz cy Klu bu
Mniej szo ci Nie miec kiej w Sej mi ku Wo -
je wódz twa Opol skie go, któ ry na stwier -
dze nie nie miec kiej dzien ni kar ki, e:
„Po 13 la tach od prze o mu w je sie -
ni 1989 ro ku, grun tow nie zmie nia j ce go
ob li cze Eu ro py, Gór ny lsk wy da je si
bar dziej roz bi ty ni kie dy kol wiek. Bez -
ro bo cie wi ci trium fy, za si a na byw cza
osi ga naj ni sze wska ni ki. Emi gra cja
mo dych lu dzi gro zi wy lud nie niem re gio -
nu”, mia po twier dzi, i „emi gra cja
w ubie gych mie si cach po now nie si na -
si li a”, do da wa jed no cze nie: „Te raz na -
sta czas, aby wszel ki mi do stp ny mi
rod ka mi za po biec dal sze mu od py wo wi
lu dzi z re gio nu”161. Dzien ni kar ka przy ta -
cza a na stp nie stwier dze nia Ko ty sia, e
z po wo du od py wu „lu dzi i pra cow ni ków”
gmi na Ko lo now skie „osi ga co raz ni sze
przy cho dy z po dat ków”. Oce nia te, e
po nie wa od ro ku 1989 ok. 100 tys.
Gór no l za ków wy je da na za ro bek
do Nie miec, a wic „Po da tek od wy na gro -
dze ge ne ro wa ny przez t si  ro bo cz
wspo ma ga Uni Eu ro pej sk, któ ra z te -
go po win na pa ci gór no l skim gmi nom
opa ty wy rów naw cze”. Mia te do da, e
tyl ko in we sty cje pro wa dz do oy wie nia
go spo dar cze go, któ re mo e za trzy ma lu -
dzi w re gio nie.

W wy bo rach sa mo rz do wych w 2002 r.
w pro gra mie wy bor czym do Sej mi ku Wo -
je wódz twa Opol skie go, za ty tu o wa nym
„Kom pe ten cja przede wszyst kim”, któ ry
ogo szo no na dwa ty go dnie przed go so wa -
niem, wy mie nio no „11 ob sza rów” – od po -

na To wa rzy stwo Spo ecz no -Kul tu ral ne
Niem ców na l sku Opol skim. Licz ba do -
tych cza so wych ce lów zo sta a po wik szo -
na do dzie wi ciu, z tym e „za ha mo wa -
nie” emi gra cji za st pio no za pi sem:
„4. Udzie le nie po mo cy oso bom po wra ca -
j cym na sta e z Nie miec”.

Ta ki sto su nek TSKN na l sku Opol -
skim do pro ble mu ce cho wa tak e
dru g kam pa ni przed wy zna czo ny mi
na 19 czerw ca 1994 r. wy bo ra mi do wadz
sa mo rz do wych. U pro gu kam pa nii,
w mar cu 1994 r., par la men ta rzy ci re pre -
zen tu j cy mniej szo prze ka za li przed sta -
wi cie lom rz dów pol skie go i nie miec kie -
go me mo ran dum z wy ka zem pro ble mów,
któ ry mi y je mniej szo nie miec ka.
W po o wie kwiet nia zo o ne z sied miu
punk tów me mo ran dum w nie miec kiej
i pol skiej wer sji j zy ko wej opu bli ko wa -
a mniej szo cio wa ga ze ta155. Tak e w oby -
dwu j zy kach dwa ty go dnie pó niej za -
miesz czo ny zo sta, zo o ny z 10 punk tów,
ka ta log pro ble mów za ty tu o wa ny „Ze sta -
wie nie pro ble mów do ty cz cych mniej szo -
ci nie miec kiej w Pol sce”, pod pi sa ny
przez prze wod ni cz ce go Pre zy dium Cen -
tral nej Ra dy TSKN Ger har da Bar to dzie -
ja i prze wod ni cz ce go Ko a Par la men tar -
ne go Mniej szo ci Nie miec kiej Hen ry ka
Krol la156. Do ku ment zo sta po now nie
opu bli ko wa ny w ga ze cie krót ko przez wy -
bo ra mi157.
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li ty ki re gio nal nej po pro mo cj re gio nu, za -
gad nie nie po wstrzy ma nia lub ogra ni cze nia
mi gra cji nie zna la zo w ogó le od zwier cie -
dle nia. Je dy nie w pkt 2 – in fra struk tu ra i go -
spo dar ka – wspo mnia no za mia ry po red -
nio ko re spon du j ce z nim – „wy pra co wa nie
kon cep cji roz wi zy wa nia spe cy ficz nych
pro ble mów na lo kal nych ryn kach pra cy
na ob sza rze za miesz ka nym przez MN”
i „wy pra co wa nie pro ce du ry prze ko nu j cej
oso by pra cu j ce w Niem czech do in we sto -
wa nia w wo je wódz twie. Stwo rze nie wa run -
ków do roz wo ju ma ych i red nich przed -
si biorstw” oraz „wspie ra nie dzia a
zmie rza j cych do zmniej sze nia bez ro bo cia,
szcze gól nie wród ko biet, ab sol wen tów
szkó, miesz ka ców wsi”162. 

W przy wo y wa nym pro gra mie zna la zo si
pod kre le nie ko niecz no ci uak tu al nie 
nia Stra te gii wo je wódz twa na la ta 2000–
2015 dla usta le nia du go fa lo we go pro gra 
mu roz wo ju re gio nu w „po  da nym
spo ecz nie kie run ku”. W przy j tym w 2005
r. pro gra mie, któ ry po wsta przy udzia le eli -
ty mniej szo cio wej, w cz ci IV – „Wy ni -
ki ana li zy SWOT” w pkt 116 wród szans
roz wo ju wo je wódz twa wy mie nio no: „Kon -
tak ty za gra nicz ne umo li wia j ce zwik sze -
nie na py wu ka pi ta u za gra nicz ne go i kra -
jo we go wspie ra j ce go in we sty cje”,
a na stp nie: „Wy ko rzy sta nie kon tak tów
z Niem ca mi dla roz wo ju sie ci tu ry stycz nej”,
a w pkt 117 – wród za gro e dla roz wo -
ju, wy mie nio no wzrost bez ro bo cia oraz
du  mi gra cj za rob ko w. W cz -
ci V – „Gów ne kie run ki roz wo ju wo je -
wódz twa opol skie go” w pkt 132 stwier dza -
no: „W pro ce sie roz wo ju re gio nu na le y
wy ko rzy sty wa do wiad cze nia i ka pi ta

zdo by wa ny przez licz ne gru py miesz ka -
ców Opolsz czy zny pod czas pra cy w Niem -
czech. Mo e to by do bra dro ga trans for -
ma cji w za kre sie przy go to wa nia
spo e cze stwa do wy mo gów eu ro pej skie -
go ryn ku pra cy”163.

De sta bi li zu j cej y cie w re gio nie emi -
gra cji nie prze rwa o przy j cie Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej. W za rz dzo nym
na 7–8 czerw ca 2003 r. re fe ren dum po prze -
dza j cym ak ce sj w wo je wódz twie opol -
skim do urn po szo 54,56% upraw nio nych,
wy nik ten ko rzyst nie od bie ga od udzia u
we wcze niej szych wy bo rach par la men tar -
nych, jed nak w ska li kra ju sy tu owa o to re -
gion na trze cim miej scu od ko ca. Po sta -
wy go su j cych wy ra o ne 84,88%
po par ciem sta ra ak ce syj nych spo wo do -
wa o, e by to naj lep szy re zul tat w kra ju164.
Na wy nik ten wpy n o go so wa nie w po -
wia tach, w któ rych miesz ka a lud no
na py wo wa. W po wia tach za miesz ka nych
przez mniej szo nie miec k za in te re so wa -
nie upraw nio nych do go so wa nia by o
znacz nie ni sze. I tak w czte rech po wia -
tach – krap ko wic kim, ole skim, opol skim
ziem skim i strze lec kim – od no to wa no
naj ni sz fre kwen cj w wo je wódz -
twie – od 45,80 do 49,23%, przy fre kwen -
cji w po wia tach o lud no ci na py wo -
wej – od 55,90 do 65,38%. Nie
prze szka dza o to li de ro wi mniej szo ci
w stwier dze niu rok pó niej – po ka ta stro -
fal nie ni skiej fre kwen cji w po wia tach
mniej szo cio wych (od 10,08 do 12,42%),
ob ni a j cych fre kwen cj wo je wódz k
do 19,3% – w prze pro wa dzo nych 13
czerw ca 2005 r. pierw szych wy bo rach
do Par la men tu Eu ro pej skie go, e:
„Na Opolsz czy nie pa do naj wi cej w Pol -

sce go sów za Uni dzi ki elek to ra to wi
mniej szo ci”165. Wy ni ki te uka za y brak
zwiz ku tre ci de kla ra cji i pro gra mów go -
szo nych przez eli ty mniej szo ci z po sta wa -
mi mas czon kow skich i spo ecz no ci
sta no wi cej za ple cze spo ecz ne ru chu,
któ re mu prze wo dzi li.

W wa run kach otwie ra j ce go gra ni ce
czon ko stwa unij ne go, znaw ca pro ble mu
pod kre la wio sn 2006 r.: „mi gra cja za rob -
ko wa za gra ni c si na si la i mo e jesz cze
na si la si przez kil ka lat. B dzie si rów -
nie prze kszta ca a w emi gra cj sta ”166.

——————
Po wy szy tekst jest frag men tem ksi -

ki „Mniej szo nie miec ka na l sku
Opol skim 1989-2014” au tor stwa Mi cha -
a Li sa, wy da nej przez Sto wa rzy sze nie
In sty tut l ski w Opo lu, w 2015 r. Ksi -
ka jest jesz cze do stp na w sprze da y.

Od Re dak cji:
Dzi ku je my pa nu pro fe so ro wi Mi cha -

o wi Li so wi za udo stp nie nie wy bra -
nych frag men tów ksi ki.

Mi cha Lis (rocz nik 1935), hi sto ryk,
po li to log, pro fe sor dok tor ha bi li to 
wa ny, od 1966 r, zwi za ny z In sty tu 
tem l skim w Opo lu. Wy ka dow ca
w Wy szej Szko le Pe da go gicz nej
w Opo lu, na Uni wer sy te cie Opol 
skim i w Wy szej Szko le Za rz dza nia
i Ad mi ni stra cji w Opo lu. Au tor licz 
nych pu bli ka cji po wi co nych l 
sko wi Opol skie mu. Opu bli ko wa
kil ka na cie ksi ek o tej te ma ty ce.
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Swoi wród
ob cych.

Ob cy wród
swo ich

Notatnik 
spónionego 

przybysza

MAREK S. SZCZEPASKI

Sa mi swoi: fa scy na cja i lk
przed ob cy mi

Od za ra nia dzie jów ist nia y i by y od no -
to wy wa ne re la cje „ob cy i swój”. Zwiz ki
ta kie za wsze o wy jt ko wym i ró no rod nym
cha rak te rze by y obec ne w pi mien nic twie,
sztu ce, ale szcze gól ne miej sce za j y
w sztu ce fil mo wej. Wspo mnie wy pa da
cho cia by kla sycz ny ju dzi siaj ob raz Ri -
dley’a Scot ta: „Ob cy – ósmy pa sa er No -
stro mo” z ro ku 1979. Ak cja fil mu roz gry -
wa si w od le gym wszech wie cie,
w któ rym na nie wiel kiej pla ne to idzie l -
du je sta tek ko smicz ny No stro mo a je den
z czon ków za o gi zo sta je za ata ko wa ny
przez ob c – nie ludz k – for m y cia. Re -
la cje z ob cym po ja wia j si rów nie w ro -
dzi mej ki ne ma to gra fii. Wy star czy spoj rze
na kla sy k pol skiej ko me dii „Sa mi swoi”
z 1967 ro ku. Film wy re y se ro wa ny przez
Syl we stra Ch ci skie go uka zu je lo sy
prze sie dle ców z kre sów Pol ski, któ rzy
chcc unik n s siedz twa ob cych osie dla -
j si obok sie bie „Po co szu ka ob cych
wro gów, jak mo na mie swo je go”. To jed -
no z klu czo wych zda wy po wie dzia nych
w po czt ko wych ka drach fil mu.

Eks o dus nasz dzi siej szy

Krót ko mo na po wie dzie, e re la cja ob cy
i swój to fa scy nu j ca te ma ty ka na zna cza -
j ca za rów no prze szo, jak i te ra niej szo.

W tym wy mia rze o ob cym i swo im mó wi -
my w kon tek cie wspó cze sne go wy chod -
stwa, któ re sta o si wa nym przed mio tem
ana liz so cjo lo gicz nych, cho cia nie wy cz -
nie. To wiat Za cho du wska za ja ko ob cych
przede wszyst kim uchod ców naj wie szej
da ty oraz mu zu ma nów miesz ka j cych
w Eu ro pie a sie bie de fi niu je ja ko swo ich.
Do ob cych za li cza ni s te y dzi czy Ro -
mo wie, któ rzy y jc, dla przy ka du w Pol -
sce, od dzie si cio le ci wci s po strze ga -
ni i de fi nio wa ni ja ko in ni szcze gól nie
w kon tek cie pre fe ren cji od rb nych sys te -
mów kul tu ro wych, j zy ka czy re li gii.

Kse no fi lia i kse no fo bia
– po wrót do hi sto rii

Ale wra ca jc do po czt ków na le y si gn
do ró do so wu ob ce go, czy li grec kie go so -
wa xe nos bdKse nia, któ re cha rak te ry zu -
je si dwo isto ci rze czy, zna cze nia. Z jed -
nej stro ny ozna cza imi e skie a tak e
go cin no, ycz li wo wo bec ob cych.
Pro sto mó wic to czo wiek mi u j cy ob -
cych. Z dru giej to kse no i fo bia (kse no fo -
bia) czy li lk, strach. Od no szc ta kie ro zu -
mie nie do pre zen to wa nej ana li zy uzna je my,
i to lk przed ob cy mi – no si cie la mi od -
mien nych kul tur. Pa mi ta na le y, i ta bo -
ja jest cz sto ir ra cjo nal na i opie ra si
na bra ku wy star cza j cej i praw dzi wej wie -
dzy o ob cym. Przy ka dem jest wspó cze sna
is la mo fo bia, czy li po sta wa prze ja wia -
na przez wie lu wspó cze snych Eu ro pej czy -
ków wo bec wy znaw ców Pro ro ka. Ana li -
za re la cji ob cy i swój wie dzie nas tak e
na kar ty Bi blii (Sta ry Te sta ment) ze szcze -
gól nym uzna niem dla Ksi gi Eze chie la,
w któ rej po ja wia si wy rocz nia o ob cych na -
ro dach, ta kich cho by jak Am mo ni ci: A ty,
sy nu czo wie czy, pro ro kuj i po wiedz. Tak mó -
wi Wszech mo g cy Pan o Am mo ni tach i ich
ur ga niu, po wiedz: Miecz, miecz jest do by -
ty na rze, jest wy ga dzo ny na znisz cze nie,
aby bysz cza jak by ska wi ca. W po dob nym
du chu ka ry mó wi Ksi ga Eze chie la o Edo -
ni tach, Sy do czy kach, Ty ryj czy kach czy Fi -
li sty czy kach: Po nie wa Fi li sty czy cy dzia -
a li mci wie i pe ni zo li wo ci w du szy
mci li si, sie jc znisz cze nie w bez u stan nej
wro go ci. […] Oto ja wy ci gn r k prze -
ciw Fi li sty czy kom. Fi li sty ni to od j zy ka
he braj skie go Plisz tim, czy li wa nie „ob cy,
w drow cy”. By to lud za miesz ku j cy
w sta ro yt no ci te re ny po u dnio we go wy -
brze a Ka na anu po o o ne na za chód od Ju -
dei. Od nie sie do ob ce go nie bra ko wa o
rów nie w sta ro yt nym Rzy mie, gdzie
ka dy kto nie by Rzy mia ni nem bd Gre -
kiem po zo sta wa bar ba rzy c. Rów nie dy -
na stycz ne ro dy wad ców Egip tu by y pe -
ne ob cych, któ rzy przy by wa li przede
wszyst kim z in nych ob sza rów Le wan tu,
czy li Bli skie go Wscho du. 

Ob cy – dzi siaj przy cho dzi,
ju tro zo sta je

Pe re gry na cje w po szu ki wa niu re la cji ob cy
i swój do pro wa dzi y nas w kon se kwen cji
do po sta ci nie miec kie go fi lo zo fa i so cjo lo -
ga Geo r ga Sim m la, uczo ne go z prze o mu
dzie wit na ste go i dwu dzie ste go stu le cia,
któ ry w naj bar dziej czy tel ny spo sób na kre -

li re la cje oraz zde fi nio wa ob ce go i swo -
je go. Uczy ni to przede wszyst kim w ese -
ju o czy tel nym ty tu le „Ob cy”, w któ rym
okre li go ja ko czo wie ka, któ ry dzi siaj
przy cho dzi, ju tro za zo sta je. Ta ki ob cy mo -
e po ten cjal nie odej, gdy nie na le y
od po czt ku do te go kr gu kul tu ro we go i nie
wno si war to ci, któ re s tu taj rdzen ne.
Ob cy  czy w so bie bli sko i dy stans, obo -
jt no i za an ga o wa nie, ale przede wszyst -
kim po sia da umie jt no obiek tyw nej oce -
ny zda rze dzie j cych si w no wej
rze czy wi sto ci. Tym cza sem nie jest ob cym
cu dzo zie miec, w dro wiec czy tu ry sta – gdy -
by przy wo a so wa wspó cze sne go so cjo -
lo ga pol skie go Zyg mun ta Bau ma na – któ -
rzy za trzy mu j si tyl ko na chwi l
i wy ru sza j w dal sz dro g. Ob cy nie po -
sia da tak e zie mi w sen sie te ry to rial nej ko -
twi cy, ale sta je si bli szy kie dy miesz ka -
cy za czy na j od czu wa z nim po dob ne
ce chy na ro do we, et nicz ne czy spo ecz ne.
Bli szym ob cym jest Po lak miesz ka j cy
w ja kim pa stwie eu ro pej skim ni b d -
cy w po dob nej sy tu acji mu zu ma nin. Na -
prze ciw ob ce go sta je swój, czy li czo wiek
od po czt ku na le  cy do okre lo ne go kr -
gu kul tu ro we go, wy zna j cy je go rdzen ne
war to ci. To czo wiek, któ ry nie chc od -
cho dzi, cho cia cza sa mi mu si. Swój w ro -
zu mie niu Geo r ga Sim m la to wó cz ga
w j zy ku Zyg mun ta Bau ma na, któ ry na wet
je li chcia by odej to z po wo du nie po sia -
da nia wa ci wych kom pe ten cji odej nie
mo e. Swoi to lu dzie, któ rych  cz zwiz -
ki or ga nicz ne z kon kret nym miej scem,
wy ni ka j ce te z ak cep ta cji lo kal ne go sys -
te mu war to ci i norm. Swój to ten, z któ -
rym mo g si po ro zu mie, gdy po cho dzi -
my z te go sa me go kr gu kul tu ro we go. 

Zró ni co wa nia i ety kie ty:
my i oni, tu tej si czy nie tu tej si 

Re la cje swoi i ob cy mo na tak e wy ra zi
uy wa jc in nych po dzia ów, jak tu tej si
i nie tu tej si czy my i oni lub – gdy by uy
ter mi no lo gii cie szy skiej – ste la i nie ste -
la. Szcze gól nie wa ne jest roz ró nie nie
na my i oni, gdy pod kre la si w nim dy -
stans i ist nie nie kom pe ten cji wy ró nia j -
cych jed n gru p od dru giej. Na ba zie my
i oni kszta to wa na jest to sa mo za rów -
no spo ecz na, jak i in dy wi du al na. Trze ba
jed nak pa mi ta, e re la cja swoi i ob cy mo -
e ozna cza rów nie dy na mi k wie lu
pro ce sów spo ecz nych. My li my tu taj
o an ta go ni zmach pro wa dz cych do kon -
flik tu bd prze ciw nie in te gra cji czy asy -
mi la cji. Nie po zba wio na miej sca w spo -
ecz nej rze czy wi sto ci jest tak e wy nio sa
izo la cja ob cych, któ ra naj wy ra niej wpy -
wa na dez in te gra cj a du spo ecz ne go.
Wspó cze sny wiat uwi ka ny w re wo lu cj
mi gra cyj n co raz wy ra niej kszta tu je si
na ba zie re la cji swoi i ob cy. Re la cje te s
nie unik nio ne i tyl ko od nas za le y ja ki b -
d mia y one cha rak ter. Czy b dzie to po -
ko jo wa ko eg zy sten cja czy kon flikt a na -
wet woj na? Oto jest py ta nie. Po raz
ko lej ny god ne Szek spi ra.

Fe lie ton po wsta we wspó pra cy 
z dr hab. An n liz,

prof. Uni wer sy te tu Opol skie go, 
dy rek to rem In sty tu tu So cjo lo gii UO 
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Wal ka o du sz l ska nie b dzie
od by wa a si na po zio mie pu -

stych ha se. l za cy by li ni mi kar mie -
ni wie lo krot nie i s na nie od por ni. Kto
chce zbi ka pi ta po li tycz ny na pod li -
zy wa niu si tym, któ rzy uzna j t
zie mi za swój He imat, za wie dzie si
nie za le nie od swo ich barw ple mien -
nych i od te go czy miej scem po wsta -
nia je go ugru po wa nia by y Ka to wi ce
czy te War sza wa.

Roz bu dzo ny na po czt ku no we go
stu le cia re ne sans l sko ci prze cho dzi
obec nie w stan hi ber na cji spo ecz no -
-po li tycz nej. Ci, któ rzy naj go niej
od e gnu j si od pol skiej tra dy cji
po pa dli w jej naj bar dziej ro man tycz 
no uto pij n wer sj. We wspó cze sny
re gio nal ny ta niec cho cho li. Ro l czap -
ki z pa wich piór pe ni wy ni ki spi su
lud no ci. Jest i róg w po sta ci me diów
przy chyl nych et nicz nym ini cja ty wom.
Có z te go, gdy przy naj mniej od kil -
ku lat nie wia do mo, co z ty mi atry bu -
ta mi zro bi. 

Idea mniej szo ci l skiej do ma ga 
j cej si au to no mii wy py n a na pol 
sk sce n po li tycz n i osia da na mie 
li nie re gio nal ne go, wsob ne go
i pro win cjo nal ne go dys kur su kto jest
praw dzi wym l za kiem, a kto nie.
Dzi siaj nie któ rzy wi dz przy szo
od rb no ci re gio nal nej w No wych
l za kach tzn. dzie ciach przy by szów
z in nych re gio nów Pol ski, w ser cach
któ rych ma po no na ro dzi si im ma -
nent nie wi z au to no mi l sk. 

Od ro dze nie l sko ci mo na po -
dzie li na dwa pro jek ty: kul tu ro wy
i po li tycz ny. Ten pierw szy zro dzi si
na fa li ogól no eu ro pej skiej ch ci d e -
nia do utrwa le nia spu ci zny za rów no

ma te rial nej, jak i du cho wej re gio nów
nie gdy od rb nych od cen trów pastw,
a pod ko niec dwu dzie ste go wie ku tak
ra chi tycz nych, e bez po mo cy rod ków
bu de to wych czy unij nych ode szy by
w za po mnie nie. Dzi ki tej mo dzie
za cho wa no od za po mnie nia j zy ki
i kul tu r np. fran cu skiej Bre ta nii,
ibe ryj skiej Ga li cji, pol skich Ka szub
a we Wo szech si gni to na wet da 
lej, bo przy po mnia no so bie o daw no
wy mar ych Etru skach. Oczy wi cie ta
po go za re gio nal n od rb no ci by -
a nie ro ze rwal nie po  czo na z jed nej
stro ny z ch ci od re stau ro wa nia atrak -
cyj nej ró no rod no ci, któ ra na p dza -
a ko niunk tu r w bran y tu ry stycz nej
(za wsze mi o sp dzi czas w re gio nal -
nej i nie spo ty ka nej gdzie in dziej re stau -
ra cji, czy w ho te lu urz dzo nym w sty -
lu ru sty kal nym), z dru giej by a efek tem
ubocz nym upo je nia si okre sem zo -
tej de ka dy lat dzie wi dzie si tych.
Wy da wa o si wte dy, e dla Eu ro py
i ca ej za chod niej cy wi li za cji na sta
czas fe to wa nia upad ku mu rów zim no -
wo jen nych. Za pa no wa o po czu cie
trium fu li be ral nej wol no ci, któ re
mo na wy ko rzy sta do osa bie nia na -
ro do wych wi zi po to, by zbu do wa
so li dar no eu ro pej skie go spo e cze -
stwa oby wa tel skie go. Tak przy naj -
mniej wi dzie li to m dr cy Unii Eu ro -
pej skiej Gel l ner, Dah ren dhorf, czy
Ha ber mas. W tym kon tek cie na le y
zo y hod l za kom, któ rzy do ro 
ku 1989, wbrew pa stwu, za cho wa li
swo j od mien no kul tu ro w i kul ty 
wo wa li j w okre sie ko mu ni stycz nej
smu ty. 

Ta ten den cja przy nio sa w nie któ 
rych re gio nach wy buch pro ce sów

przez jed nych na zy wa nych „d e 
niem do au to no mii” przez in nych
okre la nych ja ko „se pa ra tyzm”.
W spe cy ficz nych hi sto rycz nie kra -
jach ta kich jak Bel gia, Hisz pa nia czy
Wiel ka Bry ta nia bez wik szych prze -
szkód roz wi ja y si ten den cje au to no -
micz ne: po dzia fla mandz ko -wa lo ski,
ka ta lo ska dro ga do su we ren no ci
czy od ro dze nie po czu cia szkoc kiej
to sa mo ci. Bel gia ju wcze niej by -
a are n sil nych kon flik tów et nicz nych,
co do pro wa dzi o do au to no mii fla -
mandz kiej. Ani mo zje by y tak sil ne, e
ju w 1968 ro ku wy dzie lo no z fran cu -
sko j zycz ne go i zna ne go na ca ym
wie cie Uni wer sy te tu w Lo uva in je go
fla mandz ki od po wied nik. Dzi siaj, po -
za Bruk se l, trud no mó wi o wspól no -
cie bel gij skiej, a i tu taj nie brak pro ble -
mów z to sa mo ci kul tu ro w, jak
w przy pad ku syn nej dziel ni cy Mo len -
be eck. Jed no cze nie we Fran cji ani
przez chwi l nie za prze sta no zwal cza
se pa ra ty zmu kor sy ka skie go czy te
ba skij skie go. Dla Pa ry a wy star cza j -
cym pro ble mem jest mniej szo re li -
gij na emi gran tów z kra jów Ma gh re bu.
Fran cu sko j zycz ni Ara bo wie z by -
ych ko lo nii fran cu skich wy da wa li si
bli scy kul tu ro wo Fran cji. Za zna czy
trze ba tu taj fran cu sk spe cy fi k re pu -
bli ka skie go de fi nio wa nia na ro du.
Fran cu zem jest ten, któ ry chce by
oby wa te lem re pu bli ki.
l ski pro jekt po li tycz ny (w du ym

uprosz cze niu) roz po cz si od za pro -
po no wa nia pro gra mu uzy ski wa -
nia – czy sza nu jc po gl dy pre zen to -
wa ne przez czon ków RA po wro tu
do sta nu sprzed 1939 ro ku – au to no mii
l skiej po przez re gio nal n par ti po -
li tycz n czy li wspo mnia ny Ruch Au -
to no mii l skiej wspie ra ny przez in ne
sto wa rzy sze nia. Te mu ugru po wa niu
po mo ga ko ali cja z Plat for m Oby wa -
tel sk na po zio mie re gio nu. I to by a
pierw sza ra fa, na któ rej roz bi si pro -
jekt po li tycz ny zwa ny au to no mi. Plat 
for mie Oby wa tel skiej za bra ko od wa 
gi do ja snej de kla ra cji czy b dc par ti
wa dzy opo wia da si za utrzy ma 
niem sil ne go pa stwa cen tral ne go, czy
te jej re cep t na przy szo ci Pol ski jest
po pie ra nie ru chów re gio nal nych i d 
e nie do zmia ny ustro ju RP opie ra j 
ce go si na po wo a niu sil nych, au to 
no micz nych re gio nów z za cho wa niem
dla kom pe ten cji rz dów fe de ral nych
de cy zji w ob sza rach: obron nym, bez 
pie cze stwa i po li ty ki mi dzy na ro do 
wej. Nie moc po li tycz na PO, wy ra a -
j ca si mi dzy in ny mi w od mien nych
kon cep cjach go szo nych przez eki p
pre mie ra Do nal da Tu ska i ro do wi sko
eks -pre zy den ta Bro ni sa wa Ko mo row -
skie go by a wrcz gro te sko wa. Nie ma

Dla wie lu fa szy wych pro ro ków idei od rb no ci po li tycz nej i et nicz nej
b dzie to ob ra zo bur cze i skan da licz ne, ale bru tal na praw da jest ta ka,
e prze cit nej l skiej ro dzi nie pro gram 500+ po ma ga re al nie w od ró 
nie niu od trwa j cej po nad de ka d re to ry ki et nicz nej.

l skie
cho cho y

MARCIN GACEK
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nic bar dziej ha bi ce go dla po li ty ka jak
po sta wa ty pu „chcia bym ale bo j
si”. W obec nej sy tu acji spra wa jest
pro sta: RA mu si sta w opo zy cji
do kon ser wa tyw nych rz dów Zjed no -
czo nej Pra wi cy. Osi gni cie ce lu
(au to no mii) jest mo li we je dy nie
na dro dze po zy ska nia ko ali cjan ta o cha -
rak te rze ogól no pol skim. Chy ba, e
kto li czy na po moc z ze wntrz np.
Bruk se li. 

Nasz re gion z hi sto rycz n wie lo kul 
tu ro wo ci i pro za chod nim kur sem
wpi sa nym w je go to sa mo cio we
DNA za wsze b dzie wspie ra te par 
tie po li tycz ne, któ re d  do wspie 
ra nia war to ci pro eu ro pej skich. Trze -
ba jed nak do strzec dy na mi k
spo ecz n, któ ra prze ja wia si w zja -
wi sku kontr re ak cji po li tycz nej na na -
si la j ce si zja wi ska spo ecz no -po li -
tycz ne. Nie umie jt ne, zbyt na chal ne
go sze nie od rb no ci l skiej wspar -
te ha sa mi d e nia do au to no mii mo -
e zo sta le ode bra ne przez tych
miesz ka ców l ska, któ rzy nie uto -
sa mia j si z tym pro jek tem. Re gio na -
lizm et nicz ny mo e (cho nie mu si)
by trak to wa ny ja ko se pa ra tyzm.

Naj wa niej sz gro b dla pro jek tów
po li tycz nych opie ra j cych si na bu -
do wa niu to sa mo ci mniej szo cio wej
jest zmia na oto cze nia po li tycz ne go
w Eu ro pie. Naj lep szym te go przy ka -
dem jest Hisz pa nia. Jesz cze kil ka lat
te mu mo nar chia par la men tar na ze
spo ko jem i pe nym zro zu mie niem
trak to wa a d e nia Ka ta lo nii do ma 
ni fe sto wa nia swo jej od rb no ci. Jed 
nak e gdy au to no mia oka za a si
po czt kiem dro gi do ogo sze nia nie 
pod le go ci te go naj wa niej sze go re 
gio nu Hisz pa nii, Ma dryt za czy na si
bu dzi z le tar gu. Co raz go niej sze s
po mru ki nie za do wo le nia do bie ga j 
ce ze sto li cy kró le stwa a nikt nie
chce, by w Unii do szo do go r ce go
kon flik tu. Nie ma co wspo mi na ju
o Ukra inie. 

Za gro e nie ter ro ry zmem w spo sób
na tu ral ny wzmac nia ocze ki wa nia oby -
wa te li co do wy pe nia nia przez pa -
stwo swej ro li or ga ni za to ra y cia
spo ecz ne go i za pew nie nia bez pie -
cze stwa jed no st ce. Unia Eu ro pej ska
sta n a przed dia bel sk al ter na ty w:
jak in te gro wa Eu ro p bez jed no cze -
sne go roz bi ja nia wspól not na ro do -
wych na ra zie nie zbd nych do wal ki
z wy zwa nia mi ta ki mi jak ma so wa
emi gra cja i ter ro ryzm. Tu i te raz. Nie
mo na cze ka na nie ist nie j c ar mi
eu ro pej sk, tyl ko trze ba po le ga na na -
ro do wych si ach zbroj nych. Unij na
ochro na stre fy Schen gen jest uspra wie -
dli wia na tam, gdzie ko rup cja stra wi -
a te su by np. W Gre cji i we Wo -

szech. Szu ka nie dla na sze go re gio nu
dro gi roz wo ju po przez od wo y wa nie
si do spu ci zny Kor fan te go czy szu 
ka nie l skie go Jau me’a Cabré (ka ta 
lo ski pi sarz i fi lo log) jest – de li kat 
nie mó wic – na rz dziem nie z tej
epo ki i bd n dro g po  cze nia tra 
dy cji z no wo cze sno ci.

Kon ser wa tyw ne tra dy cje l za ków
wy wo dz ce si z war to ci ta kich jak:
ora et la bo ra, wal ki o swo je bez pie -
cze stwo so cjal ne wbrew no win kom
post li be ral nym, d e nie do za cho wa -
nia spo ko ju w ewo lu cyj nym roz wo ju
sto j na prze szko dzie wszyst kim, któ -
rzy pra gn li by za przc idee od rb no -
ci kul tu ro wej te go re gio nu do awan -
tur po li tycz nych. Nie wy star czy ska ka
na mów ni cy wy krzy ku jc fra ze sy
o au to no mii. Wie lo wie ko wa m dro
miesz ka ców Gór ne go l ska wy ni -
ka j ca z y cia w wie lo kul tu ro wym ty -
glu jest gwa ran cj spo ko ju. 

Ta kim twar dym so cjo lo gicz nym do -
wo dem na to, e l za ków nie da si
za pa na lep pu stych ha se od wo u j -
cych si do to sa mo ci et nicz nej by a
kl ska ugru po wa nia Eu ro pa Plus w wy -
bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie go
w 2014 ro ku. Zna ko mi ty re y ser Ka -
zi mierz Kutz, któ re go po par cie za pew -
nia o wcze niej zwy ci stwo na l sku
ka de mu po li ty ko wi – na wet wcze niej
nie zwi za ne mu z re gio nem – prze gra
wte dy z Ja nu szem Kor wi nem Mik ke,
bo stra ci wia ry god no po pie ra jc
Pa li ko ta. Ten ostat ni z wy mie nio 
nych po li ty ków, o utrwa lo nej re pu ta 
cji czo wie ka o jed no znacz nie ela 
stycz nych po gl dach, pod kre la swo je
przy wi za nie do l skiej mniej szo 
ci. Po mi mo bil bor dów z Kut zem wy 
bor cy szyb ko zro zu mie li, e mi lio ner
z Lu bli na mo e rów nie a two i po wa 
nie za de kla ro wa przy wi za nie np.:
do kie ba sy l skiej. 

Zresz t opi sy wa na po wy ej kam pa -
nia wy bor cza po win na po su y
wszyst kim li de rom po li tycz nym na sze -
go re gio nu za dro go wskaz w two rze -
niu pro gra mów po li tycz nych. Na le y
za da so bie py ta nie cze go chc miesz -
ka cy wo je wódz twa l skie go i opol -
skie go? Czy ta pla nia si w za szo -
ciach i prób otwie ra nia no wych drzwi
sta ry mi klu cza mi, czy te kon kret nych,
prag ma tycz nych roz wi za ua twia j -
cych co dzien ne y cie. Oby wa tel mó -
wi cy „bez na pin ki” l skim dia lek -
tem, (na ukow cy ci gle si spie ra j czy
l za cy mó wi gwa r, dia lek tem czy
j zy kiem) y j cy w kul tu rze l skiej
dla któ re go jest ona ro do wi skiem na -
tu ral nym chce w pierw szej ko lej no ci
mie za pew nio n pra c, miesz ka nie,
do stp n i sku tecz n su b zdro wia,
kom pe tent nych urzd ni ków, spraw ny

wy miar spra wie dli wo ci i bez pie -
cze stwo na uli cach a nie ta k czy in -
n fla g po wie wa j c na urz dach. 

Lu dzie ocze ku j kon kre tów. Kul tu -
r l sk b d kul ty wo wa li sa mi,
w swo ich do mach i w za ka da nych
spon ta nicz nie sto wa rzy sze niach, mo -
gc wy cho wy wa na stp ne po ko le nia
bez l ku o byt. Ostat nio l ska to sa -
mo naj moc niej wy ra a a si w straj -
kach w obro nie miejsc pra cy w ko pal -
niach w 2015 ro ku. Zna la za
zro zu mie nie w in nych cz ciach na sze -
go kra ju i do bit niej od mar szy „krzy -
cz cych o au to no mi” przy po mnia a
o pro ble mach l ska. Co naj wa niej -
sze, na wet tak nie przy chyl ne sta re mu
prze my so wi li be ral ne ga ze ty za uwa -
y y, e 70% Po la ków wy ra zi o zro zu -
mie nie dla ma ni fe stu j cych ro dzin
gór ni czych. Praw dzi wym fe no men
so cjo lo gicz nym jest to, e po mi mo
dwu dzie stu pi ciu lat szy kan i wy 
mie wa nia eto su „gru by y wi ciel ki”,
zwy czaj ni lu dzie mie li gdzie fra ze sy
o no wym mo de lu go spo dar ki i sku 
tecz nie wal czy li o sta bil ne miej sce
pra cy.

Kto za pro po nu je fak tycz n re ali za -
cj po trzeb y cio wych l za ków ten
wy gra bi tw o ich du sze. Sa mo rz dy
oraz struk tu ry pa stwa ma j roz wi -
zy wa pro ble my, któ re prze ra sta j
mo li wo ci jed no stek. Z in ny mi trud -
no cia mi te ostat nie da dz so bie ra d
sa me. Po li ty cy i li de rzy re gio nal ni, któ -
rzy za po mi na j o tej pro stej za sa dzie
sta j si je dy nie cho cho a mi hi sto rii.
Pie l gna cj l sko ci po zo staw my
tym, któ rzy ro bi to ze zna ko mi tym
skut kiem od wie ków. l za kom. 
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ny. www.re gio nal ne ob ser wa to rium kul tu ry.pl
do stp 01.02.2015.

Szcze pa ski M. S, liz A.: Dy le ma ty re gio -
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stp. 01.02.2015.
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w In sty tu cie So cjo lo gii Uni wer sy te 
tu l skie go, po za ar ty ku a mi na uko 
wy mi pu bli ko wa w kwar tal ni ku
kul tu ral nym Opcje i mie sicz ni ku
lsk.
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Wnie dziel ne przed po u dnie w gli wic -
kim ko cie le w. Trój cy nie ma to -

ku, nie któ re aw ki wie c pust ka mi.
Nie co po nad 40 osób – gów nie star -
szych i za le d wie kil ko ro mo dych,
w tym dwo je dzie ci – zgro ma dzi o si
na co mie sicz nej mszy wi tej l skich
Or mian. Ksi dzu Ta de uszo wi Isa ko wi -
czo wi -Za le skie mu od pra wia j cym na bo -
e stwo w ka pa skiej ko ro nie na go -
wie i barw nych li tur gicz nych sza tach
ob rzd ku wschod nie go oraz ozdob nych
pan to flach asy stu je dwóch do ro sych mi -
ni stran tów. W po wie trzu uno si si won -
ny nie co mdl cy dym z ka dzi da. Za raz
na po czt ku ce le bry naj star szy pa ra fia -
nin pod cho dzi do o ta rza i ca u je Naj -
wit szy Sa kra ment prze cho wy wa ny
w zo co nym pu de ku trzy ma nym przez
ka pa na – to tzw. „po ca u nek po ko ju”
nie zna ny w a ci skiej mszy w. J zy kiem

li tur gicz nym jest gra bar, sta ro or mia ski
j zyk, w któ rym wier ni od ma wia j
Oj cze Nasz i mo da mi od po wia da j
ksi dzu. Po sta ro or mia sku pie wa
z akom pa nia men tem or ga nów e ski
chór. Pod czas licz nych bo go sa wiestw
udzie la nych przez du chow ne go zo co -
nym kru cy fik sem naj cz ciej po wta rza
si po zdro wie nie Ter bo Hor mia. Or -
mia skie ob rz dy prze pla ta ne s tak e
pol sz czy zn. Oprócz ogo sze i ka za nia
w j zy ku pol skim czy ta ne s ewan ge lia
i od ma wia ne wy zna nie wia ry. 

– W Samk tu arium Mat ki Bo skiej y -
siec kiej, któ ra te zo sta a wy p dzo na, ale
do Gli wic, nie do Ka zach sta nu, mó dl my
si za ksi dza Wa dy sa wa Bu ko wi skie -
go be aty fi ko wa ne go w Ka ra gan dzie
– na wo u je po pol sku z am bo ny ks. Ta -
de usz Isa ko wicz -Za le ski, dusz pa sterz
Or mian.

Pod czas mszy or mia skiej nie kl czy si
jak w Ko cie le rzym sko ka to lic kim, na wet
w trak cie pod nie sie nia i ad o ra cji sa kra -
men tu nie sy cha dzwon ków mi ni stran -
tów. Cze wi to ci wy zna je si sto jc.
Ko mu ni jest ho stia uma cza na w wi nie.
Tym ra zem na bo e stwo nie ko czy si
po bo go sa wie stwie. Or mia scy pa ra -
fia nie wy pie wu j jesz cze swo je mu pro -
bosz czo wi y cze nia z oka zji 60. uro dzin. 

– Tym bar dziej za pra szam na spo tka -
nie po mszy wi tej – mó wi umiech ni -
ty ks. Ta de usz Isa ko wicz -Za le ski. 

Skd w Gli wi cach zna le li si Or mia -
nie, na cja wcze niej zu pe nie nie zna na
w mie cie? Do gro du nad Kod ni c
pierw si prze sie dle ni zo sta li w 1945 ro -
ku – w wy ni ku umo wy przy wód ców
zwy ci skich mo carstw w Ja cie i Pocz -
da mie – wraz z kil ku dzie si cio ma ty si -
ca mi miesz ka ców z utra co nych kre sów

RYSZARD BEDNARCZYK

Ter bo hor mia
dla gli wic kich Or mian

Ko ció w. Trój cy, Sank tu arium Mat ki Bo skiej y siec kiej w Gli wi cach
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po u dnio wo -wschod nich daw nej Rze -
czy po spo li tej.

– By o ich co naj mniej kil ku set – za -
pew nia An na Ol sza ska, pre zes Zwiz -
ku Or mian w Pol sce im. ar cy bi sku pa Jó -
ze fa Teo do ro wi cza w Gli wi cach.

Przy wie li ze so b swo j wia r – ka -
to lic k, ale nie co in n ni rzym sko ka to -
lic ka Gór no l za ków, któ ra nie for mal -
nie zgru po wa nym Or mia nom po zwo li a
si zi den ty fi ko wa. 

Po wtór ne wy p dze nie
Pol skich Or mian

Pierw si uchod cy z Ar me nii, któ ra by -
a kra jem chrze ci ja skim od IV wie -

ku, po ja wi li w Ki jo wie i Lwo wie
po 1080 ro ku, gdy pod kau ka skie pa -
stwo stop nio wo za cz li zaj mo wa wad -
cy bi zan tyj scy i tu rec cy. Ko lej ni or mia -
scy emi gran ci, zaj mu j cy si han dlem
i rze mio sem, naj cht niej osie dla li si
w mia stach na po u dnio wo -wschod niej
Ru si. Pierw sze przy wi le je s dow ni cze
i re li gij ne przy zna or mia skiej dia spo -
rze w 1356 ro ku Ka zi mierz Wiel ki
po za j ciu Gro dów Ha lic kich. Pol ski król
ze zwo li tak e Or mia nom na bu do w
wa snej ka te dry we Lwo wie, któ ry sta

si do XVI wie ku gów nym orod kiem
or mia skim na te re nie Rze czy po spo li -
tej. Or mia nie z bie giem lat po lo ni zo wa li
si, za cho wu jc przy tym od rb no oby -
cza jów i wia ry. Uwa a ni po czt ko wo
za schi zma ty ków upo rzd ko wa li w 1630
ro ku kwe stie re li gij ne. Bi skup or mia -
skiej die ce zji lwow skiej Mi ko aj To ro -
so wicz zo y wy zna nie wia ry bi sku po -
wi a ci skie go ob rzd ku An drze jo wi
Pruch nic kie mu a pi lat pó niej po wtó -
rzy je przed pa pie em Urba nem V.
Po za war ciu unii z Ko cio em rzym sko -
ka to lic kim w Pol sce po wsta Ko ció or -
mia sko ka to lic ki. Zwa ni Pol ski mi Or -
mia na mi wier ni by li pol skiej ko ro nie, co
uwi docz ni o si zwasz cza pod czas od -
sie czy wie de skiej, gdy w woj skach kró -
la Ja na III So bie skie go su y o ich pra -
wie pi ty si cy. 

W okre sie mi dzy wo jen nym or mia -
ski ar cy bi skup Jó zef Teo do ro wicz, y -
j cy w la tach 1902–1938, zla ty ni zo wa
ob rzd ki ko ciel ne, dba jc rów no cze nie
o za cho wa nie ry tu or mia skie go. W sa -
mym Lwo wie miesz ka o wów czas po -
nad pi ty si cy spo lo ni zo wa nych Or -
mian. Sil ny mi orod ka mi or mia ski mi
by y przede wszyst kim miej sco wo ci,
gdzie ist nia y ich ko cio y i pa ra fie, m.in.
Ka mie niec Po dol ski, Ku ty, Sta ni sa -
wów, Tar no pol, Ho ro den ka i y siec.
W okre sie re pa tria cji po za ko cze -

niu II woj ny wia to wej ca e spo ecz no -
ci z or mia skich pa ra fii na kre sach po -
u dnio wo -wschod nich prze sie dlo ne zo -
sta y na lsk.

– Przy j ci by li bar dzo ser decz nie
i ycz li wie. Wto pi li si na wet w ro do -
wi sko do za mkni tych na ob cych l -
za ków, z któ ry mi zna le li wspól ny j zyk

i dzie li li wspól no t nie któ rych do wiad -
cze – prze ko nu je An na Ol sza ska. 

W tu mie prze sie dle ców w czerw -
cu 1945 ro ku przy by li nad Kod ni c
wier ni z za o o nej w 1706 ro ku or mia -
skiej pa ra fii w Ho ro den ce. Przy wie li ze
so b ko ciel ne wy po sa e nie, ksi gi, a na -
wet ob ra zy – po cho dz cy z XVII wie ku

wi ze ru nek w. Ka je ta na oraz ma lo wi do
Mat ki Bo skiej Cz sto chow skiej ufun do -
wa ne przez ro dzi n u ka sie wi czów.
Na cze le pa ra fial nej spo ecz no ci Or mian,
wy p dzo nej do Gli wic, sta by y pro boszcz
z Ho ro den ki ksidz Ka zi mierz Rosz ko,
któ ry po krót kim po by cie w Py sko wi cach
osiad na sta e w mie cie nad Kod ni c. 

Ka pan ten uro dzo ny we Lwo wie 9 lu -
te go 1916 ro ku ja ko syn kup ca Mi cha a
i Ma rii z do mu Schne ider, by pra wnu -
kiem syn ne go or mia skie go du chow ne -
go i j zy ko znaw cy Ste fa na Rosz ki. Za -
pew ne po da le kim przod ku odzie dzi czy
za in te re so wa nie ka pa stwem i na uk j -
zy ka or mia skie go. W 1932 ro ku wy sa -
ny zo sta przez ar cy bi sku pa Jó ze fa Teo -
do ro wi cza do pa pie skie go Ko le gium
Or mia skie go w Rzy mie. Ze wzgl du
na sa by stan zdro wia Ka zi mierz Rosz -
ko wi ce nia ka pa skie w ob rzd ku or -
mia skim otrzy ma jesz cze w Rzy mie
w 1938 ro ku z rk ar cy bi sku pa Sar ki sa
Der Abra ha mia na. Po czt ko wo by wi ka -
riu szem w Sta ni sa wo wie. Od 1942 ro -
ku ob j pro bo stwo w Ho ro den ce. W cza -

Przy szpi tal na ka pli ca w. Trój cy. Zdj cie ar chi wal ne.

Za pa la nie zni czy pod krzy em wo tyw nym

9 lip ca 2011 r. zo sta od so ni ty i po wi co ny Chacz kar – ka mien ny krzy or 
mia ski – dar na ro du or mia skie go dla pa ra fii or mia sko ka to lic kiej dla Pol 
ski po u dnio wej. Krzy ten, wy ko na ny w ory gi nal nym tu fie wul ka nicz ny,
spro wa dzo ny zo sta dro g lot ni cz z Ar me nii dzi ki sta ra niom ar ty sty pla sty 
ka Ga gi ka Par sa mia na z Gda ska i Sto wa rzy sze nia „Sztu ka bez gra nic” z Ery 
wa nia, przy wy dat nej po mo cy or mia skie go Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej.
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sie oku pa cji pro wa dzi taj ne na ucza nie
i kon spi ro wa wAr mii Kra jo wej; mi dzy
in ny mi prze cho wy wa bro za ko ciel -
nym o ta rzem. Dzia al no w par ty zant -
ce przy czy ni a si do umiesz cze nia go

w jed nej z pierw szych grup re pa trio wa -
nych w 1945 ro ku na Gór ny lsk. 

Za ko rze ni si nad Klod ni c

Wswo jej no wej ma ej oj czy nie,
w od mien nych wa run kach po li -

tycz nych ukszta to wa nych po II woj nie
wia to wej, Ka zi mierz Rosz ko – zna j cy
or mia sko ka to lic k li tur gi – po sta no wi
od two rzy pa ra fial n spo ecz no
Or mian na wzór ist nie j cej od stu le ci
w przy mu so wo opusz czo nej Ho ro den ce.
Sta ra nia szyb ko uwie czy po wo dze -
niem. Sta si ad mi ni stra to rem opusz czo -
ne go przez nie miec kich sta ro ka to li ków
gli wic kie go ko ció ka wi tej Trój cy,
któ ry Sta ro stwo Po wia to we prze ka za o
wspól no cie Or mian 28 wrze nia 1945 ro -
ku. Da ro wi zn za ak cep to wa tak e
14 pa dzier ni ka bi skup Bo le saw Ko mi -
nek, ko ciel ny ad mi ni stra tor na l sku
Opol skim, co za po czt ko wa o zu pe nie no -
wy etap w dzie jach wie ko wej wi ty ni. 

Szpi tal i ka pli c wi tej Trój cy, w.
Ma rii i w. Bar to mie ja ufun do wa
w Gli wi cach w 1409 ro ku Mi cha Byn -
ky. Mi mo wie lu po a rów i znisz cze
szpi tal prze trwa do XIX wie ku. W la -
tach 1836–1838 wznie sio no mu ro wa n
ka pli c w sty lu kla sy cy stycz nym

z dzwon ni c. Na na bo e stwa uczsz -
cza li do niej oko licz ni miesz ka cy.
O bu dy nek wkrót ce spór za cz li to czy
sta ro ka to li cy i rzym sko ka to li cy. Swa ry
za ko czy w 1872 ro ku gli wic ki bur -

mistrz Teu chart, przy zna jc bu dy nek wy -
znaw com sta ro ka to li cy zmu. Do pie ro
w 1922 ro ku ka pli ca prze j ta zo sta a
przez licz niej szych wier nych wy zna nia
rzym sko ka to lic kie go i by a fi li pa ra fii
w. w. Pio tra i Paw a w Gli wi cach.
W 1927 ro ku przed ko ció kiem pa ra fia -
nie usta wi li fi gu r w. Ja na Ne po mu ce -
na wy rze bio n przez ar ty st z Opa wy
Ja na Nit sche go. Pod czas II woj ny wia -
to wej ów cze sny bur mistrz Gli wic
w 1941 ro ku po now nie po da ro wa wi -
ty ni sta ro ka to li kom, któ rzy opu ci li j
wraz z ko cem wo jen nej za wie ru chy. 

Ran ga or mia skie go ko ció ka w Gli -
wi cach wzro sa w 1950 ro ku, gdy pro -
boszcz spro wa dzi sy n cy cu da mi ob -
raz – Mat ki Bo skiej y siec kiej, bu du jc
dla ma lo wi da spe cjal ny mar mu ro wy o -
tarz. Wi ze ru nek w. Ma rii z Dzie cit kiem
na r ku na ma lo wa ny zo sta na pót nie
roz ci gni tym na de sce o wy mia -

rach 136 cm na 98 cm w XVI wie ku
przez ka pa na Ko lum ba z y  ca. By a to
ko pia (po mier ci twór cy za opie ko wa
si ni i wy sta wi na wi dok pu blicz ny y -
siec ki ksidz Grze gorz), syn ne go ob ra -
zu, któ ry od XV wie ku eks po no wa ny by
w ko cie le w Ka mie cu Po dol skim.
Ory gi na przed sta wia j cy wi ze ru nek
ma ryj ny po cho dzi z warsz ta tu ma o pol -
skie go „od mia ny pie kar skiej” nie prze -
trwa bol sze wic kiej na wa y w 1920 ro -
ku. Ko pia ob ra zu – za cho wu j ca ce chy
pier wo wzo ru: iko nicz n twarz Ma don -
ny o w skich ustach i do stoj nym spoj -
rze niu z lek ko prze chy lo n go w w stro -
n Dzie cit ka oraz jej po zio mo
wy ci gni t do z du gi mi i w ski mi
pal ca mi – nie za gi n a ukry ta przez
Or mian ka to li ków w Sta ni sa wo wie
a pó niej po re pa trianc kiej tu acz ce
w Sta rych Bud ko wi cach pod Opo lem. 

Czte ry la ta po wy sta wie niu ob ra zu
w or mia skim ko cie le wi tej Trój cy
w Gli wi cach ob raz Mat ki Bo skiej y siec -
kiej po dda ny zo sta re no wa cji. Kult prze -
nie sio ny z kre sów po u dnio wo -wschod -
nich na do bre roz wi n si w Gli wi cach.
W wi to Wnie bo wst pie nia Naj wit szej
Ma rii Pan ny za cho wa si wród piel grzy -

mów zwy czaj ska da nia pi sem nych prób
i pa le nia ich przez ka pa na a na stp nie
wzno sze nia mo dów w in ten cjach zo o -
nych Mat ce Bo skiej. Miej sco wi Or mia -
nie ma j na wet swo j mo dli tw, któ r od -
ma wia j przed ma lo wi dem. Je den
z wer sów brzmi: „Po ciesz i mnie o y -
siec ka Pa ni”. Zna cze nie ob ra zu do ce ni

Ksidz Ta de usz Isa ko wicz -Za le ski bo go sa wi wier nych Ob raz Mat ki Bo skiej y siec kiej

Sil ny mi orod ka mi or mia ski mi by y przede wszyst kim miej sco wo ci, gdzie
ist nia y ich ko cio y i pa ra fie, m.in. Ka mie niec Po dol ski, Ku ty, Sta ni sa wów,
Tar no pol, Ho ro den ka i y siec. W okre sie re pa tria cji po za ko cze niu II woj 
ny wia to wej ca e spo ecz no ci z or mia skich pa ra fii na kre sach po u dnio 
wo wschod nich prze sie dlo ne zo sta y na lsk.

W tu mie prze sie dle ców w czerw cu 1945 ro ku przy by li nad Kod ni c wier 
ni z za o o nej w 1706 ro ku or mia skiej pa ra fii w Ho ro den ce. Przy wie li
ze so b ko ciel ne wy po sa e nie, ksi gi, a na wet ob ra zy – po cho dz cy
z XVII wie ku wi ze ru nek w. Ka je ta na oraz ma lo wi do Mat ki Bo skiej Cz sto 
chow skiej ufun do wa ne przez ro dzi n u ka sie wi czów.
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w 1987 ro ku pa pie Jan Pa we II, po wi -
ca jc ko ro ny, ja ki mi dwa la ta pó niej
ozdo bi wi ze ru nek Mat ki Bo skiej y siec -
kiej pa triar cha Jan Piotr XVIII Ka spa rian.
Tak po wsta o Sank tu arium Mat ki Bo skiej
y siec kiej w Gli wi cach. 

Jesz cze za rz dów Ka zi mie rza Rosz -
ki – któ ry zmu szo ny zo sta w 1964 ro -
ku przez ów cze sne wa dze do emi gra cji
i zmar w Chi ca go w 1987 ro ku – bu dy -
nek or mia skiej wi ty ni w Gli wi cach
prze szed w la tach 1959–1962 grun tow -
ny re mont. W ko ció ku zbu do wa no no -
wy el be to no wy strop i wi b da cho -
w oraz szczy to w cia n. Do wa nych

wy da rze za li czy mo na tak e kon se -
kra cj o ta rza w 1974 ro ku oraz po sta -
wie nie w 2011 ro ku przed ko cio em wo -
tyw ne go krzy a ka mien ne go ku czci
Or mian wy mor do wa nych w 1916 ro ku
przez Tur ków i um czo nych Po la ków.

Pod krzy em zwa nym Chacz ka rem
za pa la re gu lar nie znicz 79-let nia Wa dy -
sa wa Fi li po wicz. Or mian ka przy by a
do Gli wic w 1946 ro ku wraz z ro dzi ca -
mi ze Lwo wa. Mia a wte dy osiem lat. 

– Ja ko ma a dziew czyn ka nie wie le za -
pa mi ta am z tam tych cza sów, ale od po -
czt ku cho dzi am na msze do or mia -
skie go ko ció ka – za pew nia s dzi wa
ko bie ta, uczest nicz ka uro dzi no we go
na bo e stwa ksi dza Ta de usza Isa ko wi -
cza -Za le skie go.

Z sa w – mi mo nie pod wa al nych
za sug dla roz wo ju or mia skiej pa ra fii
w Gli wi cach – po zo sta wi po so bie
ksidz Jó zef Ko wal czyk, pro boszcz

w la tach 1985–2004. W otrzy ma nej
od mia sta ka mie ni cy stwo rzy or mia -
skie cen trum oraz sklep tek styl ny, z któ -
re go dzia al no ci zy ski prze ka zy wa ne
by y na po trze by or mia skiej pa ra fii. Jed -
nak w la tach 90. XX wie ku Jó zef Ko wal -
czyk po pad w kon flikt z wier ny mi, na -
rzu ca jc na bo e stwa od pra wia ne
w ry cie li ba skim za miast po pol sku
w j zy ku sta ro or mia skim. Uka ra ny
na wet by rocz n su spen s. Do praw dzi -
we go skan da lu do szo w 2004 ro ku, gdy
pro boszcz sprze da ma j tek pa ra fii i wy -
je cha z pie nidz mi i eks po na ta mi.
Po zgo sze niu przez wier nych nad uy

pry mas Jó zef Glemp 12 li sto pa da 2004
ro ku od wo a go z funk cji pro bosz cza.
Jó zef Ko wal czyk od na le zio ny zo sta
przez or ga na ci ga nia w wie bo dzi nie,
gdzie by rzym sko ka to lic kim ksi dzem.
Za mal wer sa cje sd ska za go na czte -
ry la ta wi zie nia. No wym pro bosz czem
w gli wic kim ko cie le wi tej Trój cy zo -
sta Ar tur Aw da ly an. Za st pi go w 2009
ro ku Ta de usz Isa ko wicz -Za le ski, kie dy
to de kre tem ar cy bi sku pa Ka zi mie rza
Ny cza ko ció w. Trój cy w Gli wi cach
sta si sie dzi b or mia sko ka to lic kiej pa -
ra fii Pol ski po u dnio wej.

Mi mo upy wu cza su
za cho wa li od rb no

Dzi ki po nad sie dem dzie si cio let nie mu
ist nie niu w ko cie le w. Trój cy or mia -

sko ka to lic kiej pa ra fii, Gli wi ce sta y si jed -

nym z trzech – po za Gda skiem i Kra ko -
wem – sil nym orod kiem Or mian w Pol -
sce. Jed nak po ty lu la tach stop nio wo
wy kru szy li si – umie ra li bd wy je da -
li – Pol scy Or mia nie re pa trio wa ni na Gór -
ny lsk tu po II woj nie wia to wej. 

– Na msze or mia skie uczsz cza
prze cit nie od 40 do 100 osób, w za le -
no ci od wa no ci li tur gicz ne go wi ta
czy uro czy sto ci – mar twi si An na
Ol sza ska.

We dug jej ro ze zna nia w Gli wi cach
miesz ka obec nie od kil ku dzie si ciu
do kil ku set osób o or mia skich ko rze -
niach. W nie któ rych ro dzi nach pa -
mi ta si jesz cze o po cho dze niu bab -
ci al bo dziad ka, mi mo e na zwi ska
no sz ju zgo a in ne, bo za ni ka j ty po -
wo or mia skie Mi na sie wicz, Bo ho sie -
wicz, Ka spro wicz, któ re w wer sji ory -
gi nal nej brzmia y Mi na sjan, Bo ho sjan,
Ka spar jan.

Oprócz pa ra fial nej wspól no ty w Gli -
wi cach o umac nia nie or mia skiej to sa -
mo ci dba j tak e czon ko wie Zwiz ku
Or mian w Pol sce im. ks. ar cy bi sku pa Jó -
ze fa Teo do ro wi cza. Or ga ni za cja za o o -
na w 1995 ro ku ma sie dzi b w gli wic kiej
ka mie ni cy przy uli cy Wy szy skie go 7.
Z jej ini cja ty wy or ga ni zo wa ne s co ro -
ku Dni Kul tu ry Or mia skiej, w ra mach
któ rych pre zen to wa ne s wy sta wy zdj
i ob ra zów, na ukow cy wy ga sza j re fe ra -
ty na te mat dzie jów i oby cza jów Or mian.
Ser wo wa ne s tak e cha rak te ry stycz ne
or mia skie po tra wy: sod kie cia sta orze -
cho wo -mio do we, ma ry no wa ne ba ka a -
ny i pie cze nie z ba ra ni ny i ja gni ci ny.
Pa mi o mniej szo ci or mia skiej w Gli -
wi cach pod trzy mu je Mu zeum, urz dza -
jc se mi na ria i wy sta wy, wy da jc
fol de ry. Te mat ten cz sto  czy si z pro -
ble ma ty k kre so w po ru sza n przez gli -
wic kich mu ze al ni ków. 

– Sta le kon tak tu je my si z Or mia na -
mi, otrzy mu je my od nich cza so pi sma
i wy daw nic twa. W grud niu 2016 ro ku
zor ga ni zu je my spo tka nie o „Kre so wych
Ma riach i Chry stu sach” – mó wi Bo e -
na Ku bit, kie row nicz ka Dzia u Et no gra -
fii Mu zeum w Gli wi cach. 

Nie ko rzyst nie dla Or mian przed sta wia -
j si da ne sta ty stycz ne. W spi sie po -
wszech nym z 2011 ro ku przy na le no
do Pol skich Or mian za de kla ro wa o je dy -
nie 1684 an kie to wa nych w ca ej Pol sce.
W wo je wódz twie l skim do or mia skie -
go po cho dze nia przy zna o si je dy -
nie 167 osób. Jed nak sta ty sty cy sza cu j,
e w kra ju y je jesz cze oko o osiem ty -
si cy Or mian ze sta rej tu po wo jen nej
wy wóz ki. Na to miast do Pol ski przy by -
o pra wie 90 ty si cy no wych emi gran tów
z Ar me nii, któ rzy re gu lar nie przy je da li
z po wo dów eko no micz nych do na sze go
kra ju od lat 90. XX wie ku. Po mi mo ta -
kiej li czeb no ci, no wi emi gran ci, któ rzy
s wy zna nia apo stol skie go, nie in te gru -
j si ze sta ry mi re pa trian ta mi
przy na le  cy mi do ob rzd ku or mia sko -
ka to lic kie go. Dla te go Pol scy Or mia nie
w Gli wi cach na dal za cho wu j wa sn od -
rb no i pa mi o wy p dze niach. 



Gli wic cy Or mia nie id na msz w.

Ran ga or mia skie go ko ció ka w Gli wi cach wzro sa w 1950 ro ku, gdy pro 
boszcz spro wa dzi sy n cy cu da mi ob raz – Mat ki Bo skiej y siec kiej, bu du jc
dla ma lo wi da spe cjal ny mar mu ro wy o tarz. Wi ze ru nek w. Ma rii z Dzie cit 
kiem na r ku na ma lo wa ny zo sta na pót nie roz ci gni tym na de sce o wy 
mia rach 136 cm na 98 cm w XVI wie ku przez ka pa na Ko lum ba z y  ca.
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Z ta tar skim ro do wo dem

Ta ta rzy na Gór nym l sku po ja wi li si
ju w I po. XIII w. Jed nak pierw sze

kon tak ty z ni mi nie mia y po ko jo we go
cha rak te ru. W stycz niu 1241 r. ta tar skie
czam bu y do ko na y g bo kich wy pa dów

roz po znaw czych z Ru si a po Ra ci bórz.
Przed ude rze niem na lsk do ko na li
kil ku ak cji zwia dow czych w oko li cach
Wo dzi sa wia. Po zwy ci skiej bi twie
pod Le gni c, 9 kwiet nia 1241 r., Ta ta rzy
przez Bra m Mo raw sk, Ra ci bórz i Gro -
dziec wkro czy li na Mo ra wy. Na to miast
na po czt ku 1291 r. wspól nie z Lwem

(ksi ciem ha lic kim) bra li udzia w wy -
pra wie na zie mie pol skie, do cie ra jc
pod Ra ci bórz. 

W 1474 ro ku cho r gwie ta tar skie
uczest ni czy y w nie uda nej wy pra wie
pol skiej na lsk. Obec no Ta ta -
rów – mu zu ma nów w woj sku pol skim,
by a wów czas wy ko rzy sty wa na w pro -
pa gan dzie an ty pol skiej pro wa dzo nej
przez Za kon Krzy ac ki w Eu ro pie.
Jed nak Ta ta rzy wie lo krot nie oka zy -
wa li swo j lo jal no wzgl dem pol skie -
go kró la. Tak by o na przy kad pod czas
ro ko szu Lu bo mir skie go w la tach 1665-
1666, w któ rym Ta ta rzy wal czy li prze -
ciw ko zbun to wa nej szlach cie m.in.
w bi twie pod Cz sto cho w.

W 1683 r., cho r gwie ta tar skie prze -
cho dzi y przez lsk w dro dze na Wie -
de. Wte dy Jan III So bie ski za trzy ma
si na krót ko na zam ku w Ra ci bo rzu.
W woj nie suk ce syj nej au striac -
kiej 1740-1748 oraz woj nie Prus
z Sak so ni 1756-1763, po stro nie sa -
skiej wal czy y pu ki ta tar skie gen.
Czym ba ja Mu rzy Rud nic kie go i pk.
Alek san dra Mu sta fy Ko ryc kie go.
W woj nie sied mio let niej na l sku
i Sak so nii wal czy tak e gen. Jó zef Bie -
lak (1729-1794), je den z naj wy bit niej -
szych ta tar skich do wód ców.

Ta tar ski ro do wód mia gen. u kasz
Bie ga ski (1755-1839). W czerw -
cu 1794 r. (w stop niu ma jo ra), bra
udzia w bi twie pod Szcze ko ci na mi,
jed nej z naj wik szych bi tew po wsta nia
ko ciusz kow skie go. 

Pierw si przy by sze

Pierw si Ta ta rzy za cz li przy by wa
na te re ny obec ne go wo je wódz twa

l skie go w II po. XIX w. Wi za o si
to za rów no z roz wo jem prze my su, jak
i sta cjo nu j cy mi w za bo rze ro syj skim
gar ni zo na mi i od dzia a mi (m.in. D bro -
wa Gór ni cza, So sno wiec, Cz sto cho -
wa). Jed nym z ofi ce rów ta tar skich, któ -
ry su y w jed nym z miej sco wych
gar ni zo nów by Piotr Mi kie wicz. Je -
go syn, Ta de usz Mi kie wicz uro dzi si
w 1895 r. w D bro wie Gór ni czej. By
za wo do wym pi lo tem woj sko wym
w stop niu ka pi ta na. Bra udzia w I woj -
nie wia to wej, ja ko pi lot 7 i 15 Eska -
dry My liw skiej. W okre sie mi dzy wo -
jen nym su y m.in. w 3 Pu ku
Lot ni czym w Po zna niu. Za trud nio ny
by rów nie w Cen tral nych Za ka -
dach Lot ni czych w War sza wie. Na stp -
nie ko men dant Par ku 5 Pu ku Lot ni -
cze go w Li dzie. W la tach 30. XX w.
miesz ka w Ka to wi cach. Bra udzia
w woj nie obron nej 1939 r. Je niec nie -
miec kich ofla gów II B Arn swal de
i II D Gross -Born. Nie zna ne s je go lo -
sy po wo jen ne.

Tatarskie lady
na Górnym lsku

SAWOMIR HORDEJUK



23

Ppor. obs. Tadeusz Mikiewicz 

Emir Buczacki, 1971 r.
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Kpt. Wodzimierz Abamowicz

Krót k wzmian k o Ta ta rach w Za g -
biu D brow skim na prze o mie
XIX/XX w. po da je hi sto ryk Da riusz Wa -
ler ja ski: Naj lep szym przy ka dem wie -
lo na ro do wo ci w Za g biu jest za cho -
wa ny z dru giej po o wy XIX wie ku
kom pleks czte rech cmen ta rzy wy zna nio -
wych – pra wo saw ne go, ewan ge lic kie -
go, ka to lic kie go i y dow skie go. Rów nie

oprócz wy ej wy mie nio nych grup et nicz -
nych np. w Za g biu mo na by o spo tka
za miesz ka ych mu zu ma nów – pra cu j -
cych w gór nic twie Ta ta rów. 

War to nad mie ni, e jed nym z uczest -
ni ków III po wsta nia l skie go by
Wo dzi mierz Aba mo wicz (1891-1974),
ps. Ta tar, kpt. WP, dr pra wa i ad wo kat.
W cza sie po wsta nia do wo dzi 3 dy wi -
zjo nem po ci gów pan cer nych. Od 1922
r. by czyn nie za an ga o wa ny w ro do -
wi sku by ych po wsta ców l skich.
W zbio rach ro dzi ny Aba mo wi czów
z Ka to wic prze cho wy wa ny jest ma szy -
no pis wspo mnie mjr. dr. Wo dzi mie -
rza Aba mo wi cza. Pi sa w nim: Ro dzi -
na mo ja po cho dzi z Li tew skich Ta ta rów,
któ rzy za cza sów Wa dy sa wa Ja gie y
bra li udzia w bi twie pod Grun wal dem
i w spi sie ro dzin ta tar skich fi gu ru je ja -
ko „Abam”, któ ry po tem uzy ska ko -
ców k pol sko -li tew sk. Ród nasz su y
woj sko wo w chwi lach po trze by Kra ju.
(...) Dum ny je stem z te go, e po cho dz
z tych Ta ta rów Li tew skich, o któ rych
mó wio no, e „s to naj wier niej sze psy
sto j ce na stra y gra nic Rze czy po spo -
li tej Pol skiej” i dla te go w 1921 ro ku
sko czy em do Po wsta nia a w 1939 ro -
ku przy dzie lo ny do do wódz twa okr -
gu V w Kra ko wie, zgo si em si do su -
by fron to wej bro ni pan cer nej.

Nie wie le wia do mo rów nie o obec -
no ci Ta ta rów na Gór nym l sku
po I woj nie wia to wej. Pierw szy po -
wszech ny spis lud no ci z 1921 r. nie
ob j wo je wódz twa l skie go z przy -
czyn praw no -mi dzy na ro do wych.
Z ko lei po wszech ny spis lud no ci
z grud nia 1931 r. dla woj. l skie go nie
uwzgld ni na ro do wo ci, za w po dzia -
le na wy zna nia nie fi gu ru j wy znaw -
cy is la mu („ma ho me ta nie”, jak ich
bd nie wów czas okre la no). 

Ma o zna na kwe sti jest su ba woj -
sko wa Ta ta rów w jed nost kach woj sko -
wych na te re nie wo je wódz twa l skie -
go, za rów no przed, jak i po II woj nie
wia to wej. Krót ko po za ko cze niu
dzia a wo jen nych, w roz mi no wy -
wa niu l ska bra udzia pk dypl. in.
Adam Sze gi de wicz (1924-1995). Mo -
na te przy pusz cza, e pew na gru pa

Ta ta rów z by e go Im pe rium Ro syj skie -
go, su  cych w Ar mii Czer wo nej, bra -
a udzia w wy pie ra niu wojsk nie miec -
kich z Ka to wic w stycz niu 1945 r.
Na cmen ta rzu ra dziec kim w Par ku Ko -
ciusz ki w Ka to wi cach spo czy wa Wa -
si lij Mu rza Afa na sje wicz (1922-1945). 

Emir Bu czac ki i in ni 

Po1945 r. na Gór nym l sku osie 
dli a si nie zna na licz ba osób

po cho dze nia ta tar skie go. Brak jest da -
nych sta ty stycz nych, co do ilo ci Ta -
ta rów z Kre sów Wschod nich, któ rzy
przy by li tu taj w ra mach re pa tria cji.
Wia do mo, e kil ka na cie ro dzin ta tar -
skich osie dli o si wów czas na Dol nym
l sku (Wro caw, Ole ni ca, Je le nia
Gó ra, Zgo rze lec). We Wro ca wiu Ta -
ta rzy po wo a li gmi n mu zu ma sk,
któ ra ist nia a do lat 50., po czym spo -
ecz no ule ga roz pro sze niu. 

W la tach 50. i 60. kil ku Ta ta rów za -
miesz ka o w Ka to wi cach oraz s sied -
nich mia stach. By li to m.in. Emir Bu -
czac ki (1935-1990), ak tor fil mo wy
i te atral ny, zna ny z fil mów „No ce
i dnie”, „Fa ra on”, „Per a w ko ro nie”.
Od 1963 r. do 1987 r. (z krót ki mi prze -
rwa mi) ak tor Te atru l skie go im.
St. Wy spia skie go w Ka to wi cach.
W 1960 r. w Ka to wi cach za miesz ka
kpt. Jan Ja kub Sze gi de wicz (1906-
1983), przed wo jen ny pi lot -in struk tor,
wi zie KL Au schwitz i KL Neu en -
gam me. Przez kil ka lat pra co wa w Za -
ka dach Pro duk cji Cz ci Za mien -
nych „Zremb” w Ka to wi cach.
W la tach po wo jen nych w Cho rzo wie
miesz ka Jó zef Tu han -Mu rza Ba ra -
now ski. Je go cór ka, Alek san dra Ku ber -
ska, jest le ka rzem -ane ste zjo lo giem

Obec nie na Gór nym l sku miesz ka kil ka dzie sit ro dzin po cho dze nia
ta tar skie go. Nie ste ty, praw do po dob nie nikt ju nie kon ty nu uje tra 
dy cji et nicz no re li gij nych. Ta ta rzy, któ rzy osie dla li si na Gór nym
l sku w la tach po wo jen nych, naj cz ciej wcho dzi li w mie sza ne
zwiz ki ma e skie. Ze rwa nie wi zów ze wspól no t po wo do wa o,
e z cza sem zmie nia li te wy zna nie. War to nad mie ni, e od 2007 r.
ist nie je w Ka to wi cach Cen trum Kul tu ry Is la mu, jed nak na pit ko wych
mo dli twach nie ma pol skich Ta ta rów mu zu ma nów.
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w Ze spo le Szpi ta li Miej skich w Cho -
rzo wie. Obec nie na zwi sko Tu han -
-Mu rza Ba ra now ski wy st pu je je dy nie
w wo je wódz twie l skim.

Ta tar skie po cho dze nie mia Le on
Bru non Ab dank -Aba ka no wicz (1911-
1988), miesz ka j cy po woj nie w Gli -
wi cach. We wrze niu 1939 wzi
udzia w woj nie obron nej (w stop niu
ka pra la). 15 li sto pa da 1939 r. zna laz
si w Sept fonds (Fran cja). W ma -
ju 1940 r. tra fi do pol skiej ba zy
w Black po ol. Po woj nie po wró ci
do Pol ski. Po cho wa ny jest na cmen ta -
rzu ko mu nal nym w Gli wi cach przy ul.
Ko ziel skiej.

Kil ka osób po cho dze nia ta tar skie go
przy by o na Gór ny lsk z Pod la sia.
Jed n z nich jest El bie ta Sza hi de wicz
z Bia e go sto ku, eme ry to wa ny pra -
cow nik za ka dów gra ficz nych w Ka to -
wi cach -We now cu. Z Bia e go sto ku
po cho dzi te prof. Alek san der Aba mo -
wicz, ro ma ni sta i li te ra tu ro znaw ca,
w la tach 1973-2002 kie row nik In sty -
tu tu Fi lo lo gii Ro ma skiej Uni wer sy te -
tu l skie go w Ka to wi cach oraz dzie -
kan Wy dzia u Fi lo lo gicz ne go te go
uni wer sy te tu. Od 1945 r. miesz ka
w By to miu. W 1969 r. w Ry du to wach
za miesz ka Bo gu mi Pi ro go wicz (1943-
2008), ab sol went hi sto rii na Uni wer -
sy te cie l skim w Ka to wi cach, wie lo -
let ni dy rek tor Szko y Pod sta wo wej
nr 3 w Ry du to wach. Po cho dzi ze Stu -

dzian ki na Pd. Pod la siu. Je go ma ma
wy wo dzi a si z ta tar skie go ro du Baj -
ru le wi czów. 

Nie licz ni Ta ta rzy pra co wa li po
II woj nie wia to wej w l skich ko pal -
niach. Jed nym z nich by zmar y
kil ka lat te mu Da far Rad kie wicz.
Po cho dzi ze So ni mia (daw ne woj. no -
wo gródz kie). Po woj nie miesz ka
w Je le niej Gó rze. Na po czt ku lat 50.
na le a do pod ziem nej or ga ni za cji
nie pod le go cio wej, za co skie ro wa no
go do pra cy w ko pal ni. 

Nie licz ni Ta ta rzy zaj mu j si biz ne -
sem. Pre ze sem spó ki Pa pa tia
w Cz sto cho wie jest Se lim Tu han -Ba -
ra now ski. Je go oj ciec, Ja nusz Ba ra -
now ski, dr che mii Po li tech ni ki ódz -
kiej, au tor kil ku pa ten tów, by y se na tor,

jest za o y cie lem Sto wa rzy sze nia Hi -
sto rycz ne go y dów Mia sta Cz sto cho -
wy. W cza sach PRL by opo zy cjo ni st
oraz jed nym z za o y cie li So li dar no -
ci Rol ni ków In dy wi du al nych i Kon -
gre su Li be ral no -De mo kra tycz ne go.
Z Cz sto cho w pod ko niec y cia
zwi za ny by Alek san der Ach ma to -
wicz (1865-1944), praw nik, pre zes
Zwiz ku Ta ta rów Pol ski, Li twy, Bia -
o ru si i Ukra iny, a w la tach
1928-1930 se na tor. Tu taj te zmar
07.03.1944 r. je go syn, dr Le on Ach -
ma to wicz (1894-1974), le karz -chi -
rurg, pod ko niec II woj ny wia to wej
dy rek to rem szpi ta la w Cz sto cho wie.

Na to miast fir ma Bu di mex Dro -
mex S.A., któ rej pre ze sem za rz du by
mgr in. Ste fan Be kir As sa no wicz, re -
ali zo wa a na Gór nym l sku kil ka in -
we sty cji, m.in. bu do w au to stra dy A1
(od ci nek Py rzo wi ce -Pie ka ry), czy
wie lo funk cyj ne cen trum han dlo wo-
usu go wo-miesz ka nio we w Biel sku -
-Bia ej. Na mar gi ne sie war to do da, e
w miej sco wo ci Ja wo rze Dol ne
k. Biel ska -Bia ej od 1982 r. funk cjo -
nu je fir ma „uk bis”, któ ra zaj mu je si
pro duk cj spor to we go i tra dy cyj ne go
sprz tu ucz ni cze go, w tym zdo bio -
nych u ków krym sko -ta tar skich.

Oprócz te go na l skich uczel niach
wy ka da o (lub wy ka da) kil ka osób
po cho dze nia ta tar skie go. Czon kiem
ra dy na uko wej Gór no l skiej Wy szej

Szko y Pe da go gicz nej w My so wi -
cach jest prof. Jó zef Pó tu rzyc ki. W la -
tach 1973-2002 In sty tu tem Fi lo lo gii
Ro ma skiej Uni wer sy te tu l skie go
w Ka to wi cach kie ro wa wspo mnia ny
prof. Alek san der Aba mo wicz. Nie zna -
na licz ba Ta ta rów po dej mu je stu dia
na uczel niach wy szych woj. l skie -
go. Wród nich s tak e Ta ta rzy z Ta -
tar sta nu i Kry mu. 

Obec nie na Gór nym l sku miesz -
ka kil ka dzie sit ro dzin po cho dze nia ta -
tar skie go. Nie ste ty, praw do po dob nie
nikt ju nie kon ty nu uje tra dy cji et nicz -
no -re li gij nych. Ta ta rzy, któ rzy osie dla li
si na Gór nym l sku w la tach po wo -
jen nych, naj cz ciej wcho dzi li w mie -
sza ne zwiz ki ma e skie. Ze rwa nie
wi zów ze wspól no t po wo do wa o, e

Leon Brunon Abdank-Abakanowicz w okresie
suby w Polskich Siach Powietrznych w Wielkiej
Brytanii

Jan Ja kub Sze gi de wicz
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W jed nym z przed wo jen nych prze wod ni ków po wo je wódz twie l skim,
pod ha sem „Msza na” au tor za pi sa: Lud no tej wsi zwa na „ta tar czy 
ki” we dug tra dy cji lu do wej ma rze ko mo po cho dzi od Ta ta rów, któ 
rzy roz gro mie ni pod Wo dzi sa wiem tu si osie dli li”. Cho cia na po par 
cie praw dzi wo ci wy da rze sprzed bli sko 800 lat brak pew nych
ró de hi sto rycz nych, fak tem jest, e po tom ko wie tam tych Ta ta rów
y j na dal w Msza nie.
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z cza sem zmie nia li te wy zna nie. War -
to nad mie ni, e od 2007 r. ist nie je
w Ka to wi cach Cen trum Kul tu ry Is la -
mu, jed nak na pit ko wych mo dli -
twach nie ma pol skich Ta ta rów -mu zu -
ma nów.

Na zwy i na zwi ska
„ta tar sko” brzmi ce

Wród le gend, prze ka zów i tra dy 
cji l ska, cz sto po ja wia j si

na zwy (za rów no miej sco we, jak i to 
po gra ficz ne), któ rych po cho dze nie
wi e si z po by tem Ta ta rów. Pro ble -
ma ty ka ta po ru sza na jest w roz pra wach
mo no gra ficz nych miast, wsi i re gio -
nów, prze wod ni kach kra jo znaw czych.
O ran dze pro ble mu wiad cz cho by
dzie sit ki nazw miej sco wo ci i obiek -
tów fi zjo gra ficz nych, za wie ra j cych
rdze „ta tar”, czy „ta tar ski”.

I tak ma my np. Ta tar skie Oko py czy
Do li n Ta tar sk (gm. Niem cza, pow.
dzier o niow ski); Ta tar sk Gó r; Ta tar -
skie Wy ko py (pow. trzeb nic ki); Ta tar -
skie Wzgó rza (Nie mo dlin,); Wie a
Mon go ów (gm. Grod ków, pow. brze -
ski). W gmi nie Raj cza (pow. y wiec -
ki) jest miej sco wo Ta tar ki, a w kil -
ku l skich mia stach ma my uli c
Ta tar sk (Le gni ca, Wro caw).

Z ko lei Cho rzów i Ka to wi ce -Db
wprost po wo u j si na hi sto rycz ne
ko rze nie z okre su na jaz dów ta tar -
skich. Na zw Orze go wa (obec nie
dziel ni ca Ru dy l skiej) nie któ rzy tu -
ma cz ja ko po cho dz c od wy ra e nia
„orze go wy”. We dug le gen dy pod -
czas or ki pu gi wy ory wa y z pól wie -
le cza szek ofiar ta tar skie go na jaz du.
Na to miast w miej sco wo ci Gó ra jest
Ta tar ski Grób, gdzie jesz cze przed stu
la ty sta a ka mien na ko lum na. We dug
le gen dy na ko lum nie znaj do wa si
ob ra zek przy po mi na j cy okres ta tar -
ski. Gdy miej sce to mia o zo sta za -
bu do wa ne, w cza sie ro bót, ko o ko -
lum ny zna le zio no mnó stwo ko ci
oraz cz ci me ta lo wych po cho dz cych
z he mów i mie czy. We dug opo wie -
ci w oko li cy Gó ry zo sta li po grze ba -
ni Ta ta rzy, któ rzy zgi n li w cza sie po -
wro tu do Azji. Reszt ki ko ci
po zbie ra no i po grze ba no pod krzy em,
któ ry stoi w Gó rze. Miej sce, skd Ta -
ta rzy ata ko wa li Gro dzi sko, zwie si
Ta tar skim Po lem.

Wród na zwisk po ja wia si wie le
„ta tar sko” brzmi cych na zwisk, jak np.
Aba mo wicz (Ka to wi ce, By tom); Baj -
ra szew ski (Ty chy); Ba za re wicz
(Gli wi ce); Kry czy ski (Ka to wi ce,
Cz sto cho wa); Mu rzicz (Za brze);
Rod kie wicz (Cho rzów, Bie ru, L dzi -
ny, Cz sto cho wa); Sa fa re wicz (Gli wi -
ce, Ryb nik, Ra ci bórz, Wo dzi saw l.);

Szcz sno wicz (Cho rzów, Ty chy); Tal -
kow ski (D bro wa Gór ni cza); Tu han -
-Mu rza Ba ra now ski (Cho rzów, Cz sto -
cho wa); Uan (Ty chy, Cie szyn).

Ta ta rom za wdzi cza my tak e na ro -
dzi ny tra dy cji ua skich. Na zwa tej
for ma cji woj sko wej stwo rzo na zo sta -
a w I po. XVIII w. przez Ta ta ra, pk.
Alek san dra Ua na. Wpro wa dzi on
do ka wa le rii m.in. lan ce z pro por czy -
kiem, któ re szu mic wy wo y wa y
po poch ko ni prze ciw ni ka. Pod le -
gych mu o nie rzy na zy wa no ua na -

mi i na zwa ta po zo sta a na wet po je -
go mier ci. Z cza sem ua na mi za cz to
na zy wa o nie rzy wszyst kich ta tar -
skich pu ków. Ua ni sto so wa li no we
roz wi za nia tak tycz ne, jak np. ude rze -
nie ka wa le rii lek kiej ma s (wzo rem
daw nej hu sa rii) i a ma nie opo ru prze -
ciw ni ka za po mo c bra wu ro wej szar -
y przy uy ciu sa mych tyl ko lanc.
Od II po. XVIII w. pu ki „ua skie”
za cz to two rzy w ar miach za chod -
nich. 

Msza na – naj bar dziej ta tar ska
miej sco wo

Zokre su na jaz dów ta tar skich po 
cho dzi wie le le gend i hi sto rii.

W 1241 r. w oko li cy dzi siej sze go Wo 
dzi sa wia l skie go do szo do bi twy.
l za cy wci gn li w za sadz k ta tar 
ski pod jazd. Wik szo na jed ców
zgi n a. Wzi tych do nie wo li mia no
osa dzi w do li nie rzecz ki, w oko li cy
dzi siej szej Msza ny. Oka za li si po -
trzeb ni ksi  tom ra ci bor skim ja ko
wiet ni ho dow cy ko ni. Si  ich
ochrzczo no, a z bie giem lat wro li
w miej sco w spo ecz no.

W jed nym z przed wo jen nych prze -
wod ni ków po wo je wódz twie l skim,
pod ha sem „Msza na” au tor
za pi sa: Lud no tej wsi zwa na „ta tar -
czy ki” we dug tra dy cji lu do wej ma rze -
ko mo po cho dzi od Ta ta rów, któ rzy
roz gro mie ni pod Wo dzi sa wiem tu si
osie dli li. Cho cia na po par cie praw dzi -
wo ci wy da rze sprzed bli sko 800 lat
brak pew nych ró de hi sto rycz nych,
fak tem jest, e po tom ko wie tam tych
Ta ta rów y j na dal w Msza nie. Wy ka -
za y to ba da nia an tro po lo gicz ne pro -
wa dzo ne w la tach 30. XX w. przez
pra cow ni ków Wy dzia u An tro po lo gii

Pol skiej Aka de mii Umie jt no ci. Prze -
pro wa dzi li oni wni kli we ba da nia
wród czon ków ro dzin Ta tar czy ków.
Wy ni ki w pe ni po twier dzi y ich mon -
gol ski ro do wód i azja tyc kie ce chy, za -
cho wa ne mi mo upy wu sied miu
wie ków i zwiz ków z lu da mi so wia -
ski mi. Zresz t i obec nie w ry sach
twa rzy nie jed ne go m skie go po tom ka
Ta tar czy ków mo na jesz cze do strzec
ta tar skie ry sy, za u ko biet swo iste
ce chy uro dy ko biet Wscho du.
Od 2002 r. w Msza nie or ga ni zo wa ny

jest Zlot Ro du Ta tar czy ków. Im pre -
za ma cha rak ter fe sty nu, któ re go wa -
nym mo men tem jest prze marsz przez
wie de le ga cji Ta tar czy ków z ró -
nych stron Pol ski i wia ta. Zlot or ga -
ni zo wa ny jest co 5 lat. Po za tym,
na Gór nym l sku oprócz Ta tar czy -
ków spo ty ka si tak e na zwi ska: Ta -
tar, Ta ta ra, Ta ta rzyn, Ta tar ski, Ta tar -
czak, itp.



Sa wo mir Hor de juk – (ur. 1979 r.
w Te re spo lu n/Bu giem). Ab sol went
Wy dzia u Bio lo gii i Na uk o Zie mi UMCS
w Lu bli nie, gdzie obro ni pra c ma gi 
ster sk nt. Wpyw Ta ta rów na kszta 
to wa nie kra jo bra zu kul tu ro we go
na wschod nim po gra ni czu Pol ski.
Uko czy stu dia po dy plo mo we w In sty 
tu cie In for ma cji Na uko wej i Stu diów Bi 
blio lo gicz nych UW (bi blio te ko znaw 
stwo) oraz stu dia po dy plo mo we dla
na uczy cie li wie dzy o kul tu rze i ani ma 
to rów kul tu ry w In sty tu cie Kul tu ry
Pol skiej UW. Je go za in te re so wa nia
obej mu j m.in. hi sto ri i kul tu r Ta ta 
rów pol sko li tew skich oraz tra dy cje lot 
ni cze Po u dnio we go Pod la sia.
Wspó pra cu je m.in. z „Rocz ni kiem Bial 
sko po dla skim”, „Pod la skim Kwar tal ni 
kiem Kul tu ral nym”, „Rocz ni kiem Ta ta 
rów Pol skich”, „Prze gl dem Ta tar skim”,
„y ciem Ta tar skim”. Au tor kil ku na stu
bio gra mów pi lo tów do ksi ki „Lot ni 
cy Pod la sia. Sow nik bio gra ficz ny”,
oprac. i red. T. De mi do wicz (Bia a Pod 
la ska 2005). Czo nek m.in. To wa rzy stwa
Mi o ni ków Pod la sia, To wa rzy stwa
Opie ki nad Za byt ka mi. Od 5 lat miesz 
ka w Ka to wi cach. Pra cu je w dzia le
pro mo cji Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Ka to wi cach.

Cho rzów i Ka to wi ce Db wprost po wo u j si na hi sto rycz ne ko rze 
nie z okre su na jaz dów ta tar skich. Na zw Orze go wa (obec nie dziel ni 
ca Ru dy l skiej) nie któ rzy tu ma cz ja ko po cho dz c od wy ra e nia
„orze go wy”. We dug le gen dy pod czas or ki pu gi wy ory wa y z pól wie 
le cza szek ofiar ta tar skie go na jaz du.
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TYTUS KAMIL ROLSKI

Ty tus Ka mil Rol ski – uro dzi si w 1970 r. w Gda sku. Po cho dzi z ro dzi ny o wie lo kul tu ro wej tra dy cji. Sil ny zwi zek z ro 
dzin ny mi Ka szu ba mi oraz utworami Ja na Drze do na wy war ogrom ny wpyw na je go twór czo. Od de biu tu pra so we go
w 1986 r. utwo ry Rol skie go uka zy wa y si m.in. w: „Ka me nie”, „Foks Szty me” (po pol sku i w tu ma cze niu Mi cha a
Fried ma na), „Mo im wie cie”, „Oko li cach”, „Kre sach Li te rac kich”, „Po me ra nii”, „Od ro dzie”. De biu tanc kim ar ku szem po 
etyc kim by NIKT (Me dy ta cje), wy da ny przez Ga le ri Dzia a KRE KOT w 1989 r. Ko lej ne opu bli ko wa ne to my to: Mi o (1990),
Wszyst ko (Spo wied szar la ta na) (1992), Przy tu ek po wie ki ro ni cej (1993), Za pi ski pod pa la cza win nic (1994), Kru ga nek
w Maul bronn (1995), Skra wek brze gu (1996), Srebr ny ptak (1996), …a o so bie milcz (1997), Pod mor wo w ga  zi (1997).
Pi sze po pol sku, an giel sku, ka szub sku i l sku. Jest lau re atem wie lu kon kur sów li te rac kich. W 2007 r. wy da to mik w j zy 
ku ka szub skim Krëjam czi Drón, któ ry zo sta na gro dzo ny na VIII Ko cier skich Tar gach Ksi ki CO STE RI NA 2007. Od 1994 r.
pra cu je ja ko na uczy ciel j zy ka an giel skie go, obec nie w szko le pod sta wo wej w Cho rzo wie. Miesz ka w Ro go ni ku.

CZEDË DINIE ÒGARD

nierôz sã wëdôwô
e ëjemë w ùbëtkù
a szczescé rozspiéwao sã
w mùrach bazyliczi
ë dzes kòl drodi
abò kòl wòdë
z zamkima na suce òczama
le diôbelsczé skrzëpczi
ëj tim samim
kòl wrotków krôjnë
dze le ksk òctu
le kùsk
le zdebo trôwë
jakbë nigdze nikògò…

12 strëmiannika 1994, Zabrze

GDY GINIE OGRÓD

nieraz si wydaje
e yjemy w pokoju
a szczcie rozpiewao si 
w murach bazyliki
i gdzie po drodze
bd przy wodzie
z zamknitymi na soce oczami
ledwie diabelskie skrzypce
yj tym samym
u wrót krainy
gdzie tylko yk octu
ledwie ks
tylko dbo trawy
jakby nigdzie nikogo...

12 marca 1994, Zabrze
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Od 1979 ro ku miesz kam na l sku,
gdzie przy wio dy mnie lo sy ka szub skiej
ro dzi ny przy by ej „za szyn k” (nie
za chle bem), gdzie wy cho wa em si, do 
ra sta em oraz po zna em mo j przy sz
o n, gdzie te przy szli na wiat moi sy 
no wie: Ka sper i Bru no.

Uro dzi em si w ro dzi nie o ko rze niach
wie lo et nicz nych i wie lo na ro do wych, ale
fakt ten w a den spo sób mnie nie ogra -
ni czy, prze ciw nie, wpy n na wik sz
wra li wo i wzmo o n to le ran cj,
zwasz cza wo bec mó wi cych, my l -
cych czy wy gl da j cych ina czej. 

W ro dzin nych stro nach do swo ich
mó wi li my po ka szub sku, do po zo sta ych
(na l sku by my po wie dzie li: go ro li)
po pol sku. Nie by o w tym nic z wy wy -
sza nia si, prze cie przy jezd ni, któ rzy
sztur mo wa li Gdask z oko li ca mi w se zo -
nie let nim, nie mie li po j cia o na szym j -
zy ku. Nie by o w zwy cza ju upar te go mru -
kli we go Ka szu by po ucza nie resz ty wia ta,
na wet, je li ta resz ta wia ta by a w b -
dzie. Zu pe nie in n po sta w za uwa y em
ja ko dzie wi cio let nie dziec ko w Za brzu,
gdzie przy szo mi y na sku tek de cy zji
mo ich ro dzi ców. Gdy wy sa ny do za -
brza skie go Do mu Chle ba po bu ki nie
by em w sta nie ich ku pi, bo sprze daw -
czy ni mó wi a co nie zro zu mia y mi so -
wa mi o ym ach, roz pa ka em si i do pie -
ro mat ka  da j ca do st pu do Ksi ki
za a le i wnio sków wi sz cej na ob li -
zgym sznur ku w wi docz nym miej scu
skle pu spo wo do wa a, e ze skle pu wy szli -
my z bu ka mi. Zro zu mia em wów czas,
e miej sce, do któ re go tra fi em, to zu pe -
nie in na baj ka.

Po czt ki w kra inie, gdzie co dru gi ko le 
ga mia ro dzi n w Efie i do stp do nu tel li
z pa czek od uj ków z Re ichu, nie by y a 
twe. Ka dy dzie jed nak spra wia, e wra -
sta em w t zie mi co raz g biej, ko rze nia -
mi cze pia j cy mi si tej twar dej i z po zo ru
nie przy ja znej gle by. Dzi nie wi dz dla sie -
bie miej sca po za mo j dru g oj czy zn, po -
za l skiem, któ re go mo w i du sz, upór
i za mi o wa nie do tra dy cji oraz kult ci -
kiej pra cy, któ ra po win na by do ce nia na,
uwa am za uzu pe nie nie mo jej ka szub skiej
na tu ry. Bez l ska nie by bym pa ra dok -
sal nie tak ka szub ski, jak obec nie. To tu

uwia do mio no mi ro l i zna cze nie ma ej
oj czy zny, te go miej sca pod so cem, któ -
re jest lu dziom pi sa ne i to nie z wy bo ru,
lecz z dzie dzic twa, z te go, co na zy wa si
za ko rze nie niem, wro ni ciem w tkan k,
od czu wa niem bli nia czo po dob nym
do wie lu mi nio nych po ko le. lsk da mi
wi cej ni wzi. Je stem dum ny i wdzicz -
ny, e czu j si cz ci te go wia ta, z po -
zo ru ma o atrak cyj ne go, le wy gl da j ce -
go zza odra pa nych cian na szych
fa mi lo ków, ale to wa nie do gb ne spoj -
rze nie umo li wia praw dzi we po kre wie -
stwo, do pie ro wte dy uczu cie wspól no ty
z tym wia tem opie ra si na szcze ro ci. 

Pod czas spi su po wszech ne go w 2002 r.
zo sta em za py ta ny, po dob nie jak wie 
lu l za ków, o j zyk oj czy sty i na ro do 
wo. Po dob nie jak wie lu z nich opar em
si na wy nie sio nej z do mu wia do mo ci
i prze wiad cze niu o mó wie niu te go,
z czym si iden ty fi ku je my i co uwa a my
za susz ne. Po da em j zyk ka szub ski ja -
ko swój oj czy sty oraz na ro do wo ka -
szub sk ja ko t, któ r od czu wam ja ko
wa sn. Miesz kam od kil ku na stu lat
w Ro go ni ku, wio sce za Pie ka ra mi l -
ski mi, i to wa nie tam dziew czy na do -
ko nu j ca spi su wpi sa a mo je od po wie dzi
we wa ci we ru bry ki. I co? I nic. W „In -
for ma to rze Gmin nym”, któ ry uka za si
po ogo sze niu wy ni ków spi su, w gmi nie
Bo brow ni ki po da no, e miesz ka
w niej 100% Po la ków i ich j zy kiem oj -
czy stym jest j zyk pol ski. Po czu em si
jak bym by w zu pe nie in nej epo ce,
susz nie mi nio nej. Kto mia in te res w tak
ohyd nej ma ni pu la cji i cze mu mia a by ona
su y? Do dzi za da j so bie to py ta nie,
po dob nie jak in ne, za wie ra j ce w so bie
mo je nie zbyt mi e do wiad cze nia: ile jest
wo bec te go nas, nad mor skich ka szub -
skich po tom ków roz sia nych po mia -
stach i gmi nach Gór ne go l ska? 

S dz, cho s to tyl ko mo je pry wat ne
przy pusz cze nia, e mo e nas by ca kiem
spo ro, zwasz cza, e wik szo wo li nie
uwy pu kla swej in no ci, nie po zo sta wia
ad ne go la du, ad nej in for ma cji o swych
ko rze niach. Wte dy tyl ko na zwi ska mo -
g wiad czy o ka szub skim po wi no -
wac twie. Gdy spo ty kam si z Szult ka mi,

Ste gna mi, Sten ka mi, Ba wa ta mi, Bo -
rzysz kow ski mi, mu da -Trze bia tow ski -
mi, Pel pli ski mi, Prycz kow ski mi etc.,
wiem od ra zu, skd przy by li ich przod -
ko wie i dla mnie te dwi ki brzmi jak
so ny, nad mor ski po wiew hu la j cy w oli -
no wa niach sta rych ajb. Czu j wte dy
dreszcz i gar do ci ska ja ki spe cy ficz ny
ro dzaj du my z przy na le no ci do spo ecz -
no ci, któ rej nie da y ra dy zni we czy wy -
si ki ger ma ni za to rów, któ rych te
na szcz cie nie zu ini fi ko wa y za ku sy po -
lo ni za cyj ne tych, któ rym si zda wa o, e
j zyk ka szub ski, nasz skarb naj wik szy,
przej cio we ogni wo po mi dzy wy mar y -
mi j zy ka mi po ab ski mi a j zy kiem pol -
skim, to tyl ko „ze psu ta” pol sz czy zna. 

Pie l gnu j na swój skrom ny spo sób
ów skarb i pi sz rów nie w oj czy stej mo 
wie, po ka szub sku. W 2007 r. uka za si
mój de biu tanc ki to mik po ezji pi sa nej
po ka szub sku Krjam czi drón (Ta jem -
ny cier), któ ry zo sta na gro dzo ny na Ko -
cier skich Tar gach Ksi ki Po mor skiej
i Ka szub skiej CO STE RI NA 2007. Przy -
go to wu j rów nie ko lej ny tom, w któ rym
pra gn bym za wrze naj now sze utwo ry
po wsta e ory gi nal nie w j zy ku ka szub -
skim. Prócz wt ku ka szub skie go w mej
twór czo ci nie bra ku je l skich ech i od -
nie sie – pra cu j nad po wie ci, któ rej
ak cja dzie je si w mi dzy wo jen nym Za -
brzu, wów czas ju Hin den bur gu O/S. Jest
to dra ma tycz na hi sto ria mi o ci mo de -
go gim na zja li sty do cór ki dy rek to ra za -
brza skiej ga zow ni, hi sto ria o ty le po ry -
wa j ca, co w isto cie tra gicz na, bo jak e
ina czej mo e si ko czy pla to nicz ne
uczu cie po cho dz ce go z za sy mi lo wa nej
ro dzi ny y dow skiej chop ca do pik nej,
lecz nie do stp nej dziew czy ny ze sfer ów -
cze sne go za brza skie go es ta bli sh men tu?
To wszyst ko, co mnie po cha nia w twór -
czo ci i y ciu, wy da je si by wy bo rem
dla mnie je dy nym, wy bo rem ser ca i du -
szy. Jest to mój l ski lad ka szub skiej
obec no ci, bo tyl ko b dc tu i te raz wi -
dz, jak bar dzo w swej ka szub sko ci je -
stem l ski i jak mej l skiej mo dle
wtó ru j od le ge, a tak w grun cie rze czy
bli skie Ka szu by. Me dwie oj czy zny, po -
 czo ne nie ro ze rwal nie we wspól n,
bli nia czo brzmi c jed no. 

Nie by bym
tak ka szub ski Fo
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IZOLDA KWIEK

* * *

Chcia am Ci ofia ro wa
swój ma le ki wiat
tym cza sem si czu j jak
za mkni ty w klat ce ptak
cho prze je dzi am ty le dróg
cho ty le le nych cie ek
za ro so mchem
ja e gnam si z y ciem
swo bod nie
jak by ju tro mia na st pi
na stp ny dzie
umiech si ko czy
ci sza si wiat
ja zni kam
Ty zo sta e sam

SPOJ RZE NIE

spoj rze w twe si we oczy
do tkn twych bia ych wo sów
po czu do tyk twej r ki
spo koj nie mo g odej
zap chwi l szcz cie
mi o ukon nam ska da
do stóp rzu ca nam wio sn
List mi o sny wio sna nam uka da
za kwi ty kwia ty na mej dro dze
znisz czy je zi ma
któ ra si jesz cze nie sko czy a

PUCH

Kiedy powróc – inaczej
Lepsza albo gorsza bd
Albo wcale nie zd wróci
Zatrzymam si w czasie
Poczekaj
Wyl Tobie pust kopert
myli biegn – list
pustka
miejesz si zwyczajnie
Widz Twe rozemiane oczy
Lekko jak puch zmruone
I serce, serce moje na doni
Rozpadnite na tysice
drobnych czsteczek
Odmie to Zycie
Wracaj – tskni
Noc za mn pacze
Ty czekasz Grafika: Wojtek uka
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* * *

Nad cho dzi wiatr
Rzu ca li cie z drzew
Do kd je rzu ci
Gdzie po wie je
In ne bu rze wia ta
Mo e le ne dro gi
I cie ek Ta bo rów od naj d lad
Po p dz li cie w da le ki wiat
Jak kie dy p dzi li ko nie
wie ci cy ga ski czas
Gdzie jest to y cie
Gdzie so ca blask
Któ ry ogrze wa nam sto py
Szcz li wa by am
Obok mia am las
Ka dy kwiat umie cha si do mnie
Drze wa uko ny od da wa y nam
Wie czo rem wród gwiazd
Wy so ko do nie ba ognisk bi blask
Iskry przy bie ra y ksztat gwiazd
Ogrze wa y no c las
Jak e pik nie wte dy pach nia czas
cie ki i po la zro szo ne 
cie ka gwiazd
Któ ra pro wa dzi a do nie ba bram nas.

Szpi tal Go du la, 8.12.1993

PRD

A kie dy z wia trem
szam pod prd
Zro zu mia am, e ten sen to bd
e rze ka i las
to przy ja ciel mój i brat
Cho mi nie wie le lat
B d mia a do mek z kart
Z kar t przy je dziesz Ty
z kar ta mi przyj dzie las
Cze ka am na Cie bie ty le lat
Król czy da ma to mój brat
Wa let pik to jest mój swat
Le sie lub nam dzi siaj daj.

Wybrane za zgod poetki wiersze pochodz z tomików:
Tabor Izoldy. Antologia poezji Izoldy Kwiek (Ruda lska 2009) oraz Gorzka Mio (Tarnów 2013).
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Z kul tu r i oby cza jo wo ci Ro mów spo ty 
ka em si wie lo krot nie. Po cz ci z ra cji s -
siedz twa w miej scu za miesz ka nia, po cz ci
z po wo du pra cy w pla ców kach owia to wych
Za brza i Ru dy l skiej. Jed nak naj daw niej -
sze wspo mnie nie do ty cz ce Ro mów  czy si
z oso b rom skie go chop ca o imie niu Gie nek,
z któ rym w la tach sie dem dzie si tych i osiem -
dzie si tych mi nio ne go stu le cia cho dzi em
do Szko y Pod sta wo wej nr 43 im. Le ona
Krucz kow skie go w Za brzu, miesz cz cej si
przy uli cy Bu chen wald czy ków. Oso by z Za -
brza za raz po ki wa j go wa mi ze zro zu mie -
niem: no, tak Bu chen wald czy ków, Sien kie -
wi cza czy Opol ska to rom skie re wi ry. Nic
bar dziej bd ne go. W 1979 r. na tych uli cach
nie wi dzia o si Ro mów, bo ich wów czas
zwy czaj nie w Za brzu nie by o zbyt wie lu. Fa -
le zna cz cej mi gra cji przyj d na po czt ku lat
dzie wi dzie si tych, wy wo a ne upad kiem
wa dzy Ce auescu w 1989 r. 

Gie nek, któ ry do szed do na szej kla sy, by
od nas star szy, bar dzo zdol ny, lecz – jak to
si dzi siaj mó wi – nie do sto so wa ny spo ecz 
nie. Ge ne ral nie rzecz uj mu jc, spra wia pro -
blem. A to ko mu przy la, a to z ra cji so lid -
nej bu do wy cia a i star sze go wie ku
wy ko rzy sty wa ny by do eg ze kwo wa nia
„na le no ci”, bd wsze la kich ha ra czy
u mo dzia ków z ni szych klas. Ude rzy o
mnie, e mi mo swej nie sfor no ci i od mien -
no ci z na uk, je li si ni za j (czy taj: za -
in te re so wa), nie mia wik szych pro ble -
mów. Naj bar dziej jed nak za pa mi ta em

je go od po wied udzie lo n na po czt ku
wio sny wy cho waw czy ni za tro ska nej o tak
cz ste wa ga ro wa nie Gien ka. Bez na my su
wy pa li, e tak cu dow nie jest wio sn
na dwo rze, jest ty le zie le ni, ty le si dzie je,
e al mu sie dzie w szko le i mar no wa czas
na na uk. Nie po ja wi si ju wi cej na lek -
cjach do ko ca ro ku szkol ne go i mu sia po -
wta rza kla s, zresz t ko lej ny raz. 

To wte dy pew nie ode zwa a si w nim cy -
ga ska du sza, za mi o wa nie do swo bo dy
i ma rze nie o w drów ce. W pó niej szych la -
tach cz sto do wiad cza em po dob ne go

sto sun ku mo dzie y rom skiej do wie lu
spraw: wy da wa li si by za nu rze ni w tym -
cza so wo ci, z tym, co obec ne, nie wi za -
li wik szych na dziei, ich los by prze wa -
nie na zna czo ny ta kim ba ga em ci kich
do wiad cze, e wy star czy o by na kil ka in -
nych osób. Mu sie li so bie jed nak ra dzi
w cz sto nie wy obra al nie prze lud nio nych
do mach, bez k ta do na uki, cza sa mi na wet
bez wa sne go ó ka. 

Moi rom scy ucznio wie z Za brza i ich ro dzi 
ny, któ rych uczy em j zy ka an giel skie go
i któ rych spo ty ka em na za j ciach w szkol 
nej wie tli cy, cz sto to czy li he ro icz n wal 
k o prze trwa nie, w naj do sow niej szym te 
go so wa zna cze niu. Jed nak to nie brak
dru gie go nia da nia do skwie ra im naj do tkli -
wiej, lecz o wie le cz ciej brak ak cep ta cji
wród resz ty spo ecz no ci szkol nej. Ich od -
mien no, pod kre la na przez „ja niej szych”
uczniów na ka dym kro ku, przy ka dej oka -
zji, przy po mi na nie o ciem niej szej kar na cji
i cz sto ar ty ku o wa ne po dzia y: my, Po la -
cy i wy – Ro mo wie, ro dzi y kon flik ty i za -
tar gi. 

Wie lo krot nie mo na usy sze o tym, e
nie uf ni Ro mo wie nie chcie li ob cych, któ rych
na zy wa j ga dzio (‘nie -Rom’), uczy swe -
go j zy ka, za zna ja mia ze swo j kul tu r. Wi -
docz nie wzbu dzi em wic ich sym pa ti
i swo j po sta w, za wsze fa ir, za wsze pit -
nu j c szko dli we ste reo ty py, spra wi em, e
da li mi szan s po zna nie co j zy ka rom skie -
go (ze szcze pu Ber git ka, bo tych uczy em),

a tak e wnik n cho odro bi n w za ka mar -
ki cy ga skiej du szy i tra dy cji. Cz sto kro
dla Po la ków i in nych na ro dów dziw ny
wy da je si swo isty ko deks, zbiór tra dy cji
rom skich zwa ny ro ma ni pen. Za sa dy do ty -
cz ce wszyst kich czon ków spo ecz no ci
rom skiej, ich wza jem nych re la cji, za ka zy,
na ka zy i sank cja „nie czy sto ci”, swo iste go
wy klu cze nia w przy pad ku za ma nia norm
uwi co nych tra dy cj – to wszyst ko mo e
brzmie bar dzo od le gle, nie jest ju jed nak
tak re stryk cyj nie sto so wa ne przez wszyst -
kie rom skie ro dzi ny.

Pro ce sy asy mi la cyj ne na st pu j, mo e nie
tak szyb ko, jak chcie li by nie któ rzy, zwasz 
cza ci, któ rym za le y, by cy ga sko ozna 
cza a le d wie za mi o wa nie do ta ca, pie wu
i uro kli wych stro jów, ale chy ba Ro mom uda
si oca li dzie dzic two po ko le wy ra sta j cych
w ta bo rach prze miesz cza j cych si z miej -
sca na miej sce. Go ym okiem wi da jed nak,
e co raz wi cej mo dzie y rom skiej, je li si
im za pew ni w mia r nor mal ne wa run ki, za -
ch ci do sa mo do sko na le nia i sta wia nia so -
bie wy zwa, jest w sta nie uko czy szko y,
kszta ci si da lej, zdo by za wód i pod j pra -
c. Na wa sne oczy wi dzia em po dob ne
me ta mor fo zy: ilu to mo ich uczniów mia o
bab cie i dziad ków anal fa be tów, a sa mi dzi
po ko czy li szko y, re ali zu j swe pa sje, my -
l o za o e niu ze spo ów mu zycz nych czy
osi gni ciu wy so kie go po zio mu w ja kiej
dzie dzi nie, któ ra mo e im za pew ni god ne,
a na pew no god niej sze y cie od te go, któ re
wie dli ich bli scy. 

Mnó stwo osób w pol skiej edy cji pro gra mu
„Mam ta lent” trzy ma o kciu ki za wspa nia le
ta cz ce go San tia ga Gi la, bra ta mej uczen -
ni cy. W bra wu ro wym wy st pie pod bi ser ca
nie tyl ko pa ni Fo rem niak z ju ry, ale mi lio nów
wi dzów przed te le wi zo ra mi. Je go sio stra
Ewe li na Gil zdo by wa tro fea w kon kur sach
i fe sti wa lach mu zycz nych, a jej g bo kie go,
wi bru j ce go go su po pro stu si nie za po mi -
na. My l, e o tym nie zwy kle uta len to wa -
nym ro dze stwie mo e by go no w naj bli -
szych la tach. W ka dym ra zie moc no ci skam
kciu ki za roz wój ich ka rie ry. 

To tyl ko kil ka przy ka dów, a jest ich znacz -
nie wi cej, ale naj bar dziej bu du j ce wy da je si
to, e mo dzi Ro mo wie za ch ce ni przy ka dem
swych „pio nier skich” po bra tym ców, któ rzy
prze tar li szlak, po d a j wci no wy mi dro -
ga mi do osi gni cia co raz to am bit niej szych
ce lów. Ich suk ce sy b d cie szy nie tyl ko ta -
kich jak ja, za an ga o wa nych emo cjo nal nie
w ich upo rczy we sta wia nie czo a ste reo ty pom,
ale po win ny tak e wzbu dzi zdro we i ycz -
li we za in te re so wa nie wszyst kich ga dziów.

W to mi ku b d cym po ko siem trze ciej
edy cji Kon kur su Po ezji Rom skiej im. Pa -
pu szy w Tar no wie w 2015 r. re dak to rzy
umie ci li tak e mój wiersz zgo szo ny do ry -
wa li za cji. Jest to mo ja ar ty stycz na wi zja,
kwin te sen cja te go, co gra w du szy wie lu
mym rom skim przy ja cio om:

Mi ri Ra ni (mo ja pa ni)
Dziew czy na
przy stud ni
w go r cy dzie
ma roz pa lo ne
usta
i smu ke do nie

Ci cho pie wa
o no cy

Do ty ka ka mien nej 
cem bro wi ny
i pie ci chod n wo d

So ce pa trzy na jej
twarz
w lu strze mi o ci

Dziew czy na
przy stud ni
cze ka w go r cy dzie
na na stp n
noc.

Mi ri ra ni
ka maw tut

(rom skie im pre sje)

To nie brak dru gie go nia da nia do skwie ra im naj do tkli wiej, lecz o wie le cz 
ciej brak ak cep ta cji wród resz ty spo ecz no ci szkol nej. Ich od mien no, pod 
kre la na przez „ja niej szych” uczniów na ka dym kro ku, przy ka dej oka zji,
przy po mi na nie o ciem niej szej kar na cji i cz sto ar ty ku o wa ne po dzia y:
my, Po la cy i wy – Ro mo wie, ro dzi y kon flik ty i za tar gi. 

TYTUS KAMIL ROLSKI
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Romowie wród nas
Zdjcia: ARKADIUSZ GOLA 
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Zdj cia ska da j ce si na cykl „Ro mo 
wie wród nas” po wsta j od po 
czt ku lat 90. XX w. na te re nie

Za brza, Ru dy l skiej, Ka to wic i By to mia,
czy li w miej scach, gdzie ci gle miesz ka j
naj wik sze sku pi ska rom skich ro dzin
w l skiej aglo me ra cji. Re ali zu jc ten cykl
chc po ka za jak naj pe niej szy wa chlarz
ich y cia co dzien ne go i zda rze, ska da j 
cych si na y wot rom skiej ro dzi ny
na prze o mie wie ków. 

Gów n za le t te go do ku men tu jest je 
go kon se kwent na re ali za cja od po nad
25 lat. Dzi ki te mu po wsta je nie mal kil ku 
po ko le nio wa sa ga opo wia da j ca o tej
her me tycz nej spo ecz no ci. Cel, ja ki
od po czt ku mi przy wie ca, to bli sze po 
zna nie tej spo ecz no ci przez od bior ców
mo ich zdj, to a ma nie – przy po mo cy
ob ra zu – za daw nio nych ste reo ty pów,
a tak e spo ecz na war to tych ob ra zów
dla na stp nych po ko le. Wik szo z tych
zdj do ty czy ro dzi ny Kwiek z Ru dy l 
skiej – Orze go wa. Te fo to gra fie po wsta y
przede wszyst kim dzi ki ycz li wo ci Izol 
dy Kwiek, zna nej po et ki, za o y ciel ki ze 
spo u „Ta bor” – mo na po wie dzie
czo wie ka in sty tu cji w spo ecz no ci cy ga 
skiej na l sku. 

AR KA DIUSZ GO LA
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– Jak to si sta o, e uro dzo ny na l 
sku, wy cho wa ny w Ka to wi cach i wi 
to cho wi cach, stu diu j cy na Uni wer sy 
te cie l skim (jed na ko wo w So snow cu)
Prze my saw Szysz ka sta si Prze my sa 
wem Isro elem Szpil ma nem?

– Uro dzi em si na Ni ki szow cu w Ka -
to wi cach. „Ni kisz” jest „nie bie ski” i by -
o to na tu ral ne, e od po czt ku ki bi co -
wa em „Ru cho wi” Cho rzów. Nie
zmie ni o si to, gdy z ta t i ma m za -
miesz ka li my na ka to wic kiej Ko szut ce
i po tem, kie dy osta tecz nie prze pro wa dzi -
li my si do wi to cho wic na Hu go berg
[miech!]. 

Ale od po wia da jc na Two je py ta nie:
gdy bym wie rzy w przy pad ki, po wie -
dzia bym, e Szpil ma nem sta em si
przez przy pa dek, ale w przy pad ki nie
wie rz. A spra wa wy da je mi si nie a
tak skom pli ko wa na. Do trzy na ste go ro -
ku y cia na zy wa em si tak jak ro dzi -
ce – Szysz ka. Ma ma za wsze by a Szpil -
man -Szysz ka, od te go cza su ka dy

w ro dzi nie  na zy wa si ina czej. I to oni
zde cy do wa li, bym zmie ni na zwi sko
na pa nie skie ma my. Ja na to spe cjal nie
wpy wu nie mia em. Dla cze go pod j li ta -
k de cy zj? W grun cie rze czy nie wiem,
ale po dej rze wam przy czy n. Ród Szysz -
ków mia swo je prze du e nie w in nych
oso bach w ro dzi nie, na to miast Szpil ma -
no wie na mnie si ko czy li. Naj pew niej
wic by em je dy n szan s na prze du e -
nie ro du [miech!]. Znik n o te ju
wów czas ry zy ko, e y dow skie na zwi -
sko mo go by przy spo rzy mi ko po tów.
My l, e je e li ro dzi ce mo je go po ko -
le nia ukry wa li przed dzie mi prze -
szo, ko rze nie, tra dy cj, czy ni li to
z oba wy, by my nie do wiad cza li ich
traum i te go wszyst kie go, co ko ja rzy li
z wa sn mo do ci, a co zna my z na szej
hi sto rii. I nie my l tu o woj nie, wy star -
czy si gn do do wiad cze ro ku 1968.

– I to wte dy od kry e, e po cho dzisz
ze Szpil ma nów, a wic tak e swo je y 
dow skie ko rze nie?

– Co do Szpil ma nów tak, ale co
do ko rze ni, jesz cze nie wte dy. Ja kie dwa
la ta pó niej do wie dzia em si, e mój
dzia dek sta na cze le gmi ny y dow skiej
w Ka to wi cach. No i za cz em si tym in -
te re so wa, z wol na zbli a em si do tra -
dy cji przod ków ze stro ny ma my. W Ka -
to wi cach dzia a a Gmi na Wy zna nio wa
y dow ska. Kon takt z ni otwie ra przede
mn zu pe nie no we ho ry zon ty. 

– A co na to Twoi ro dzi ce?
– Ma ma wa ci wie nic nie mó wi a, ale

my l, e w grun cie rze czy by a po zy -
tyw nie na sta wio na do mo jej ak tyw no ci,
któ rej za my sem by o do ciec ko rze ni
i ró de. Na to miast ta ta, czo wiek o g -
bo kiej ka to lic kiej to sa mo ci, chy ba
na po czt ku by za sko czo ny i pew nie
uwa a, e to ja ka mo ja mo dzie cza fa -
na be ria. Z bie giem cza su co raz bar dziej
si prze ko ny wa do mo je go wy bo ru. Ro -
zu mia, e nie od wra cam si od nie go
i od war to ci, ale ku war to ciom. Wspie -
ra mnie, a w 2003 ro ku pro wa dzi

Z PRZE MY SA WEM ISRO ELEM SZPIL MA NEM roz ma wia JA CEK KU REK

yd ze l ska
Naj wik sze go w Eu ro pie cmen ta rza y dow skie go przy ul. Oko po wej w War sza wie strze e je den czo wiek,

yd ze l ska, od naj wcze niej szych lat ki bic „Ru chu” Cho rzów. Jak mó wi, pra ca je go po le ga na tym, by strzec
dzie dzic twa i pa mi ci. Ma pod opie k oko o 200 tys. na grob ków. To miej sce po chów ku ra bi nów, ca dy ków,
ale te po li ty ków, na ukow ców i ar ty stów, wy bit nych przed sta wi cie li pol skich elit mi nio nych dwóch wie ków. 

„Wcho dzi em w t rze czy wi sto po wo li, ale kon se kwent nie, a wia do mo te go, kim je stem, doj rze wa a we mnie przez la ta”

Zd
j

 ci
a:

 A
d r

ia
n 

Si
 w

u l
ec



35

do lu bu i za to b d mu ju na za wsze
wdzicz ny.

– A jak Prze my saw sta si Isro 
elem?

– y dow skie imi nada no mi w ro -
ku 1992, pod czas ob rze za nia w USA.
Uy wam go w kon tak cie ze spo ecz no -
ci y dow sk, w in nych sy tu acjach po -
zo sta j przy Prze my sa wie. A dla cze go
wy bra em wa nie to imi, na wi zu j ce
od sta ro te sta men tal ne go Izra ela, szcze rze
po wie dziaw szy nie wiem [miech!]. Po -
do ba o mi si? Do brze brzmia o? Tak czy
ina czej na dal mi si po do ba, no i nie sie
z so b pik n tre. Ja kub otrzy ma je
po wal ce z anio em. Sta si wte dy kim
no wym, in nym, od ro dzo nym dla no wej
rze czy wi sto ci. Je go no we imi da o na -
zw na ro do wi, któ re go czst k je stem i ja.
Wiesz, kie dy zro zu mia em, ja kie stoi
za mn dzie dzic two i ja ka od po wie -
dzial no, po my la em, e sko ro je stem
y dem, to po wi nie nem nim by w pe -
ni i do ko ca, na sto pro cent… W ten spo -
sób wie dzia em ju, któ r dy pój d da lej… 

– Ta hi sto ria, w któ rej Ja kub sta je si
Izra elem, to je den z mo ich ulu bio nych
frag men tów Pi ciok si gu. Izra el
po prze pro wa dze niu przez po tok Jab 
bok ca ej ro dzi ny zo sta je sam i wte dy
spo ty ka Bo ga twa rz w twarz... Od kry 
e to w ten sam spo sób?

– Lu dzi b d cych w mo jej sy tu acji jest
wi cej. y dzi pol scy z po ko le nia, któ -
re re pre zen tu j, z za cie ka wie niem od kry -
wa j swo je y do stwo. Wa ci wie wszy -
scy prze cho dz t sa m dro g.
W któ rym mo men cie do wia du j si
o swo im po cho dze niu – tak jak by o to
u mnie. Cza sem to od kry cie jest ró dem
dy le ma tów i trud no ci, no bo co tu
zro bi z ta k no wo od kry t praw d
o swo im po cho dze niu? Ci lu dzie sta j

przed wy bo rem. Ja zde cy do wa em si
pój w stro n ró de, in ni pew nie po -
dej mu j ró ne de cy zje.

– No wa nie... Je ste swo istym pa ra 
dok sem, bo y dem z wy bo ru i z uro dze 
nia… Twój wy bór nie by wy ni kiem
im pul su, jed ne go wy da rze nia, to by
pro ces… Mu sia e od by pew n dro g...

– Tak. To nie by o jed no ra zo we olnie -
nie. To by pro ces. Na Ta glit (wy ciecz -
ka or ga ni zo wa na przez Jo nit Di stri bu tion
ce lem za zna jo mie nia mo dych y dow
z Izra elem) po je cha em do Izra ela ja ko
osiem na sto la tek. Od wie dzi em tam ki -
buc. Po tem by a szko a ra bi nac ka w Sta -
nach Zjed no czo nych. Kie dy wró ci em,
ro dzi ce stwier dzi li, e chy ba po wi nie nem
pój w ko cu na ja kie stu dia [miech!],
wic po sze dem. Wy bra em Ko le gium
J zy ka Biz ne su Uni wer sy te tu l skie go,
gdzie stu dio wa em w la tach 1993-1996.
Po pa ru la tach dzia al no ci w biz ne sie,
w 2001 ro ku zna la zem si w War sza wie.
Po tem by a Je szi wa… Jak wi dzisz,
wcho dzi em w t rze czy wi sto po wo -
li, ale kon se kwent nie, a wia do mo te -
go, kim je stem, doj rze wa a we mnie
przez la ta. Te raz ju wiem, e chc po -
zo sta na tej dro dze. y dow skie wi -
ta lu bi ob cho dzi z mo imi cha sydz ki -
mi przy ja ció mi w No wym Jor ku, gdzie
g bo ko czu j zwi zek z kul tu r i re li -
gi y dow sk. To mo je miej sce.

– To, co mó wisz, uwia da mia mi, e
nie ma w To bie nic neo fic kie go. Neo 
fi ta ra czej do zna je „olnie nia”, a po tem
naj cz ciej ra dy kal nie od ci na si
od prze szo ci.

– Dla mnie mo ja prze szo jest i po -
zo sta nie cz ci mnie. Ci, któ rzy by li
mo imi przy ja ció mi w mo do ci, na dal
ni mi s, a chrze ci ja ska ro dzi na na dal
po zo sta je ro dzi n. lsk jest mo im

wia tem, a „Ruch” Cho rzów mo im klu -
bem… I cie sz si, e nie spo tka em
si z od rzu ce niem w ro do wi sku, z któ -
re go wy sze dem, a zmia n z pew no ci
ka dy za uwa y. Kie dy mia em du gie
wo sy, a te raz mam du g bro d, kie -
dy w r ce trzy ma em gi ta r, a te raz
na go wie no sz jar mu k, cho na gi ta -
rze wci gram w ze spo le.

– W ja kim ze spo le?
– Wraz z cho pa ka mi z gmi ny gra my

so bie co ve ry ró nych grup z lat sze -
dzie si tych, sie dem dzie si tych i osiem -
dzie si tych. Be atel si, Sto ne si, Di re Stra -
its… a tak e Dem (ten sta ry z Ry kiem
Rie dlem). 

– Ro zu miem, e ta kiej te mu zy ki su 
chasz…

– Tak… Su cham naj cht niej sta ro ci
ty pu Dem, The Do ors, Iron Ma iden,
King Dia mond, Mar cy ful Fa te.. Sta ry do -
bry rock, ale i in nej mu zy ki, tej, któ ra bez
wzgl du na ga tu nek mi si po do ba… 

– Jak oce niasz kon dy cj pol skie go
spo e cze stwa w po wszech nie roz pa 
try wa nej dzi kwe stii to le ran cji, otwar 
to ci na In ne go...

– Wiem, co masz na my li… Lk
zwi za ny z ma so wy mi mi gra cja mi jest
mo im zda niem zro zu mia y i nie dzi wi
mnie, e si po ja wia. Za wsze jed nak wie -
rzy em, e my Po la cy zro bi li my w ostat -
nich de ka dach ogrom ny po stp w kwe -
stiach to le ran cji i wspó ist nie nia z in ny mi.
Wi dz, jak ro nie za in te re so wa nie kul tu -
r y dow sk, w na tu ral ny spo sób roz wi -
ja si i po g bia dia log. Z dru giej stro ny
co raz cz ciej da j o so bie zna po sta wy
kse no fo bicz ne, or ga ni zu je si mar sze
na cjo na li stycz ne, ale mi mo wszyst ko
g bo ko wie rz, e s to mar gi na lia. Ja nie
do wiad czam tych zych po staw oso bi -
cie. Lu dzie z mo je go oto cze nia za rów -

Isro el Szpi la man i Es te ra wzi li lub w Dy no wie, w 2014 ro ku. Ce re mo ni pro wa dzi Na czel ny Ra bin Pol ski Mi cha el Schu drich (z le wej)
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no te go daw ne go, jak i obec ne go, ze zro -
zu mie niem pod cho dz do mo ich wy bo -
rów. Przy naj mniej tak to wi dz.

– A nie od no sisz wra e nia, e gdy Pol 
sk od wie dza j y dzi z Izra ela i ogra ni 
cza j pro gram wi zyt je dy nie do miejsc
zwi za nych z kul tu r y dow sk, to za 
my ka j si na pol sk rze czy wi sto, bo 
gac two kul tu ro we? Wszak mo gli by te
zo ba czy je go wiel kie war to ci...

– Do ty kasz cie ka wej kwe stii. Pew nie,
e tak. Po wiem wi cej – pro gram tych
wi zyt jest na rzu ca ny z gó ry i nie obej -
mu je na wet wspó cze sne go y cia wspól -
not y dow skich w Pol sce. Mo dzi y dzi
przy je da j i zwie dza j Pol sk we dle
ci sych dy rek tyw. W ten spo sób ma j
wy biór czy ob raz pol skiej rze czy wi sto -
ci, wi dzc gów nie – e by nie po wie -
dzie wy cz nie – mar ty ro lo gi i daw -
n wiel ko, któ ra zo sta a znisz czo na.
Przy znasz, e po ta kiej wi zy cie ich
zwi zek z Izra elem jesz cze bar dziej si
po g bia. Bo tam jest wszyst ko, cze go
tu ni gdy ju nie b dzie i co w dra ma tycz -
nych oko licz no ci znisz czo no.

– To chy ba nie bu du je dia lo gu?
– Nie bu du je. 
– Twój dzia dek ze stro ny mat ki prze 

wo dzi y dow skiej gmi nie w Ka to wi 
cach, a pra dzia dek ze stro ny ta ty by po 
wsta cem l skim. In te re su j cy splot…

– My l, e to ta kie bar dzo l skie.
W wie lu miej scach Pol ski lu dzie nie ro -
zu mie j l skiej rze czy wi sto ci, tej kul tu -
ro wej po li fo nii. Ze mnie za wsze tro ch
dow cip ku j w war szaw skiej gmi nie, e je -
stem tym „y dem ze l ska”. Na wet
w No wym Jor ku mi to ar to bli wie wy po -
mi na j. Sta no wi cie ka wost k. WWar sza -
wie na le  wszak do zde cy do wa nej mniej -
szo ci (wrcz po je dyn czy je stem),
a do te go sam wiesz, e nie jest moc n stro -
n War sza wy wie dza o l sku [miech!].

– Na praw d by em zdzi wio ny, gdy zo 
ba czy em na two im fa ce bo oku l skie
bar wy, na pis Gór ny lsk i „na ród l 
ski”. To Two ja de kla ra cja?

– Tak. W du ym stop niu tak, ale nie po -
li tycz na. Cho dzi o mi ra czej o to, by za -
ma ni fe sto wa swo j l sko. Tu, gdzie
y j i pra cu j – w War sza wie – cz sto mó -
wi si, e l za cy chc si ode rwa
od Pol ski i przy  czy do Nie miec. Prze -
cie to bzdu ra. Jak wspo mnia e je stem te
po tom kiem po wsta ca l skie go i wiem,
o ja ki lsk wal czy 

– O ja ki?
– Pol ski i po swo je mu od rb ny, tzn.

dba y o swo j kul tu r i to sa mo, ale
z Pol sk z czo ny: na ro do wo cio wo
i kul tu ro wo po cz ci te pol ski, nie miec -
ki, cze ski… y dow ski… Otwar ty i wie -
lo j zycz ny, ale i wy ra zi sty, ist nie j cy
w gra ni cach Pol ski.

– Sy sza em opi ni, e w Ber li nie nie s
gro ma dzo ne ró da do ty cz ce go y dów
z cz ci l ska przed woj n przy na le  
cej do Pol ski, bo s do me n Pol ski, ale
z ko lei w War sza wie kwe stie y dow skie
z te re nów l ska trak to wa ne s ja ko na 
le  ce do kom pe ten cji hi sto ry ków i ar 
chi wi stów nie miec kich. No i ma my pat...

– To bar dzo mo li we i rzek bym ty po -
we dla spraw l skich w na szych cza sach. 

– Je ste spo krew nio ny z uro dzo nym
tu za l sk mie dz – w So snow 
cu – Wa dy sa wem Szpil ma nem. Ja ki to
sto pie po kre wie stwa? Czy ma ma
utrzy my wa a kon tak ty ze saw nym
pia ni st? Wik szo je go ro dzi ny w cza 
sie woj ny zgi n a.

– Wa dy saw Szpil man zmar w 2000
r. i nie mia em oka zji ni gdy go po zna.
Zresz t nie by o by to a twe. Mój dzia -
dek, Le on Szpil man, twier dzi e by li
z Wa dy sa wem Szpil ma nem ku zy na mi,
ale o ile mi wia do mo, nie utrzy my wa li
ze so b kon tak tów. Rzad ko te w do mu
mo je go dziad ka pa da o imi Wa dy sa -
wa. Ni gdy nie do wie dzia em si, dla cze -
go i pew nie tak ju po zo sta nie. 

– Jak do te go do szo, e zo sta e opie 
ku nem cmen ta rza przy Oko po wej, jed 
nej z naj wa niej szych na wie cie ne kro 
po lii y dow skich?

– To by o w ro ku 2001. Za pro po no wa -
no mi t pra c chy ba dla te go, e dzia a -
em wcze niej w chew ra ka di sza, czy li
brac twie po grze bo wym. To by y wi -
ta Pas chy, a zmar wte dy za su o ny
czo nek sy na go gi i bar dzo re li gij ny
czo wiek, chcia no mu za pew ni pe ny
y dow ski po chó wek, zgo dzi em si, by
uczest ni czy w tych ob rz dach.

– Co na le y do Two ich obo wiz ków
ja ko stra ni ka pa mi ci?

– Przede wszyst kim ra to wa nie dzie -
dzic twa kul tu ry y dów, pie l gno wa nie
pa mi ci, tak e zwy czaj ne za po bie ga nie
kra dzie om, py ty z pia skow ca po zdra -
pa niu na pi sów spo koj nie su y mo g
za no wy na gro bek. W prak ty ce pra ca,
a to mud na in wen ta ry za cja, ci ge
po szu ki wa nie i spi sy wa nie. Gro by s
moc no za ro ni te g stwi n, cze go nie
zmie nia my, bo zgod nie bo wiem z re li -
gi y dow sk nie ru sza si zie mi,
w któ rej znaj du j si szczt ki ludz kie.
Cho dz z apa ra tem, fo to gra fu j, spi su -
j. Mój po przed nik, po kon flik cie
z gmi n, ca  swo j pra c za bra ze so -
b i wy je cha. Za czy na em wic wa ci -
wie od po czt ku... 

– Wra casz cza sem na lsk?
– Za wsze cht nie, ale co raz rza dziej.

Po mier ci ta ty, za bra em ma m do sie -
bie, do War sza wy.

– To te ju rzad ko pew nie ogl dasz
me cze „Ru chu”?

– Ale na dal mam kar t „Ru chu”.
Na mecz „Le gii” – co pew nie ro zu -
miesz – to bym nie po szed. Mam z pierw -
sze go ma e stwa cór ki bli niacz ki. Nie -
ste ty jed n mi „po psu to” [miech!], no
i ki bi cu je „Le gii” (po ma mie), ale dru ga
jest za „Ru chem”. Jak jesz cze mo ja ma -
ma miesz ka a w wi to cho wi cach i po -
je cha em tam z Dwor k, po szli my
na mecz („Ruch” wte dy zre mi so wa
z „Pod be ski dziem” 1: 1). Dwor ka wiet -
nie si ba wi a w sek to rze ro dzin nym
i z du m no si a sza lik „Ru chu”.

– Na youtu be mo na zo ba czy bli sko
sze cio mi nu to wy fil mik z Two je go lu 
bu z Es ter… Ce re mo ni pro wa dzi Na 
czel ny Ra bin Pol ski Mi cha el Schu drich,
a wszyst ko we wspa nia ej or to dok 
syj nej ob rz do wo ci. No i wa sza za ba 
wa we sel na… praw dzi wa eks plo zja
szcz cia i en tu zja zmu… 

– Tak, to uro czy sto, któ ra mia a
miej sce 21 grud nia 2014 r. w Cen trum
Hi sto rii Pol skich y dów w pod kar pac -
kim (daw niej ga li cyj skim) Dy no wie. To
miej sco wo o pik nej hi sto rii i tra dy -
cji y dow skiej w na szym kra ju, ale
tak e miej sce za ga dy spo ecz no ci y -
dow skiej do ko na nej z rk Niem ców
hi tle row skich we wrze nia 1939 r. Tak,
jak Ci mó wi em, wszyst ko, co do ty czy
mo jej wspól no ty, mo jej y dow skiej,
pol skiej i l skiej to sa mo ci za wsze jest
na sto pro cent…



Zdj cia pre zen tu je my za zgo d ich
au to ra oraz Prze my sa wa Isra ela
Szpil ma na. 

Kie dy mia em du gie wo sy, a te raz mam du g bro d, kie dy w r ce trzy ma em gi ta r, a te raz na go -
wie no sz jar mu k, cho na gi ta rze wci gram w ze spo le
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Dzi czas mi nio ny przy po mi na miej -
sce szcze gól ne: po wsta a za le d wie

rok te mu ka wiar nia pod na zw „Ca fe Je -
ro zo li ma”. Do jej wn trza pro wa dzi
wej cie z uli cy Mo drze jow skiej wa nie.
Ka mie ni ca – ta ka so bie, sza ra, ni czym
szcze gól nie si nie wy ró nia j ca, tyl ko
w zma to wio nych wi try nach wy pia sko -
wa no sied mio ra mien ne me no ry i umo -
co wa no na pis nad drzwia mi – nic wi -
cej. Pro sta, bez zdo bie bry a ka mie ni cy,
ja kich wie le w tym za kt ku mia sta.
Na prze ciw niej stoi opu sto sza a po ka -
na ka mie ni ca z czer wo nej ce gy. W znaj -
du j ce si na par te rze pu ste okna
wsta wio no zdj cia Rut ki La skier
– dziew czyn ki, któ r po cho n Ho lo -

caust. Zo sta wi a po so bie pa mit nik. Ale
to zu pe nie od rb na hi sto ria, któ r
przed kil ku la ty y B dzin, ca e Za g -
bie i nie gdy siej si miesz ka cy B dzi na,
od lat b d cy oby wa te la mi Izra ela. 

Stwo rzy miej sce wy jt ko we

„C a fe Je ro zo li ma” za le d wie w ci -
gu ro ku sta a si miej scem szcze -

gól nym, ma gicz nym, w któ rym czas
z jed nej stro ny za trzy ma si, a z dru -
giej bie gnie no wym to rem – wspó cze -
sne go y cia tych, któ rzy ce ni ten,
jak e istot ny, frag ment hi sto rii te go mia -
sta oraz tych, któ rzy zje da j tu spe -

Do zo ba cze nia
w „Ca fe Je ro zo li ma”!

WIESAWA KONOPELSKA

Uli ca Mo drze jow ska
– jak po wia da j,

nie gdy
naj bar dziej y dow ska

w ca ym w B dzi nie,
cho cia mia sto przed woj n,

na zy wa ne by o
„Je ro zo li m Za g bia”,

bo za miesz ki wa a je
nie zwy kle licz na

spo ecz no y dow ska.

Ca fe Je ro zo li ma mie ci si przy naj bar dziej y dow skiej uli cy B dzi na – Mo drze jow skiej
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cjal nie, by po by, ode tchn prze szo -
ci i po zo sta wi swój lad – lad no -
we go, trze cie go po ko le nia w mie cie
swych oj ców i dziad ków.

Na po mys utwo rze nia swo iste go „do -
mu prze szo ci i dnia dzi siej sze go”
wpad Adam Szy dow ski, od lat za bie -
ga j cy o za cho wa nie pa mi ci o spo ecz -
no ci y dow skiej w B dzi nie. 

Sie dzi my przy nie wiel kim, okr gym
sto li ku, ja kich nie gdy by o wie le w pry -
wat nych do mach, oto cze ni licz ny mi
sprz ta mi – sza fa mi, kre den sa mi, krze -
sa mi, na czy nia mi ku chen ny mi i ta ki mi
wprost z nie ko niecz nie za mo ne go sa -
lo nu., zdj cia mi, wie ca mi w lich ta -
rzach, ma kat ka mi, fi gur ka mi, dro bia zga -
mi oso bi sty mi, nad któ ry mi gó ru je
frag ment au ten tycz nej To ry opra wio nej
w ra mach jak naj cen niej szy ob raz, a ze
zdj spo gl da j na nas prze ró ne oso -

by, a ka da z nich za pew ne po tra fi a by
opo wie dzie przej mu j c swo j hi sto -
ri. S te zo te he braj skie li te ry uka -
da j ce si w nie mo li we dla mnie
do roz szy fro wa nia tek sty. Sie dzi my
wród za pa chu ró nych kaw i ciast...
Có to za miej sce? 

Za bra ko, nie ste ty, ka wy z izra el skim
kar da mo nem. – Nie du go po le c do Izra -
ela – mó wi Szy dow ski – to znów przy -
wio z… Jak tu lu dzie wcho dz, to
od pro gu mó wi, e nie spo dzie wa li si,
e tu jest zu pe nie in ny wiat, i nie chc
std wy cho dzi – za czy na opo wie
wa ci ciel „Ca fe Je ro zo li my”. 

I, jak si szyb ko oka zu je, nie zwy ko
nie po le ga na spe cia lité de la ma ison
w sty lu y dow skim, lecz na au ten ty -
zmie. – Chcia em stwo rzy miej sce,
w któ rym spo ty ka j si trzy po ko le -
nia – pierw sze sprzed cza su woj ny,

dru gie – to ich po tom ko wie i trze -
cie – naj mod si, któ rzy wy ru sza j w po -
szu ki wa niu swo ich ko rze ni. To miej sce
po cz ci y dow skie i pol skie. Bo je li
mó wi my o y dach, to trze ba pa mi ta,
e to by li Po la cy – do da je.

Nie przy pad ko wo zo sta o wy bra ne
miej sce na ka wiar ni – to ka mie ni ca Le -
me lów, któ ra i przed woj n, i po niej, na -
le a a do tej ro dzi ny. To by a zna cz ca
ro dzi na dla B dzi na – ka mie nicz ni cy,
wa ci cie le nie ru cho mo ci i skle pu z na -
bia em – dzi t prze strze zaj mu je
„Ca fe Je ro zo li ma”. Zresz t u wej cia
wid nie je sta ra fo to gra fia przed wo jen ne -
go skle pu Le me lów. No i uli ca Mo drze -
jow ska – naj bar dziej y dow ska w B dzi -
nie. – Dla te go mój wy bór by
oczy wi sty – do po wia da Szy dow ski.
Na zw ka wiar ni za su ge ro wa Be ni Le -
mel, bo sam miesz ka w Je ro zo li mie.,
wal czy o ni b dc ju na emi gra cji, dla -
te go to bli skie mu miej sce. No i oczy -
wi cie B dzin – Je ro zo li ma Za g bia!
Wic to miej sce y je!

Wn trze ka wiar ni wy pe nia j fo to gra -
fie – te nie przy pad ko we, za ku pio ne
na ba za rze czy w an ty kwa ria cie – to po -
sta ci zna ne, ma j ce swo je imio na
i na zwi ska, cz sto po da ro wa ne przez naj -
bli sz ro dzi n, by po wró ci y do naj dro -
sze go im miej sca na zie mi. To sym bo -
licz ne po wro ty. Wród por tre tów i zdj
ro dzin nych s twa rze tych, któ rzy miesz -
ka li w tym do mu, al bo w po bli u. Zdj -
cia przy wo  dzie ci lub wnu ko -
wie – niech w ta ki spo sób po wró c
do do mu, bo ina czej nie mo gli. 

– Go cie, któ rzy tu za gl da j pod po -
wia da j: zrób pie ro ki, ta kie jak ro bi a
mo ja bab cia... Przy je da j z ca ej Eu -
ro py i ca e go wia ta – nie spe cjal nie
do „Ca fe Je ro zo li ma”, cho cia ju wie -
lu wie o tym miej scu. – kon ty nu uju swo -
j opo wie Szy dow ski. Wy bie ra j si
w ob jazd po Za g biu i tra fia j do B -
dzina oraz do oko licz nych miast: Cze -
la dzi i So snow ca. Ale B dzin przy ci -
ga nad zwy czaj nie. S y da mi, zna j
hi sto rie ro dzin ne i pra gn po zna swo -
j prze szo, zro zu mie j. Nie mu sz
po cho dzi std, ale z Ukra iny, Bia o ru -
si, Ser bii, Ar gen ty ny. W B dzi nie od naj -
du j swo j to sa mo, za pach i at mos -
fe r do mu – zna ne go ju co raz cz ciej
wy cz nie z opo wie ci i sta rych zdj,
strze o nych cz sto jak naj cen niej sze
re li kwie. 

Ta praw dzi wa Je ro zo li ma to miej sce
wie lu kul tur, miej sce ma gicz ne. Ta b -
dzi ska, pol ska, chce by tyl ko jej mi -
kro cz stecz k, ale rów nie wa n.

– Nie prze ma wia przez mnie py cha,
ale to odro bi n ta ki kra kow ski Ka zi -
mierz, tylko w mi kro ska li. Ale spo tka -
em ta kich, któ rzy po wie dzie li mi, e tu
jest au ten tycz nie. O to mi cho dzi o…

Tu nie ma woj ny

Przez dzie sit ki lat y dom przy jazd
do Za g bia, ko ja rzy si gów nie

z od wie dza niem miejsc po chów ku – kir -

Adam Szy dow ski: – Chcia em stwo rzy miej sce ma gicz ne, miej sce po wro tów, spo tka, bez Ho lo -
cau stu, ale z hi sto ri w tle.

Frag ment wy stro ju – cz ku chen na
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ku ta mi w B dzi nie czy Cze la dzi, spo tka -
nia mi pod obe li ska mi i od ma wia niem
ka di szu za zmar ych, z od wie dzi na mi
w Au schwitz i Mar sza mi y wych.
B dzi ska „Ca fe Je ro zo li ma” sta a si je -
dy nym miej scem na ma pie tych po wro -
tów, gdzie roz ma wia si o dniu dzi siej -
szym, gdzie si wspo mi na hi sto rie
ro dzin ne, ra do sne, opo wia da o dniu dzi -
siej szym, gdzie sy cha miech dzie ci
i na wo y wa nie ich ma tek i oj ców, gdzie
prze sia du je si przy sto li ku, al bo wpa da
na chwi l, by ode tchn tym nie zwy kym
kli ma tem, zo sta wi lad w pro wa dzo nej
przez wa ci cie la kro ni ce, zro bi zdj -
cie – i zo sta wi, na pa mit k. 

– wia do mie wpro wa dzi em ce zu r
cza so w w tym wn trzu – to 39 rok. Nie
ma tu cza su woj ny i okru cie stwa, ja kie
do tkn o b dzi skich i za g biow skich
y dów. Miejsc Ho lo kau stu jest du -
o – na wet w po bli u s obe li ski i po -
mni ki upa mit nia j ce dzie j ce si wte -
dy zo. Tu ma my si ra do wa ze
spo tka nia, Cie szy si so b, roz ma -
wia i pod trzy my wa roz ma ite kon -
tak ty. Ostat nim ak cen tem z 1939 ro ku
jest ob wiesz cze nie o me czu pi ki no nej
roz gry wa nym w sierp niu po mi dzy dru -
y n y dow sk a Czar ny mi So sno wiec. 

„Ca fe Je ro zo li ma” dla Ada ma Szy -
dow skie go to tyl ko przy sta nek w je go
wie lo let nich dzia a niach. – Ko lej nym
kro kiem by o utwo rze nie Fun da cji Rut -
ki La skier, któ rej gów nym za da niem b -
dzie po wo a nie mu zeum jej po wi co ne,
a co za tym idzie Mu zeum y dów B -
dzi na, bo te mu mia sto si to na le y. Dzi
naj wi cej ju da ików zgro ma dzo nych jest
w „Ca fe Je ro zo li ma”. I jesz cze na tym nie
ko niec. Chc po wo a te atr y dow ski.
Na po cz tek mo e by ama tor ski – zdra -
dza swo je pla ny Szy dow ski. 

Pa mi

Czy w B dzi nie miesz ka j jesz cze
y dzi? – Nie wie lu, za le d wie kil ka ro -

dzin. Oczy wi cie, cz sto pod zmie nio -
ny mi na zwi ska mi – bo ta ki by y dow -
ski los. 

Na upa mit nia nie spo ecz no ci y -
dow skiej Adam Szy dow ski po wi ci ju
wie le lat – z ró nym skut kiem, ale nie zre -
zy gno wa. Dla cze go?: – Mo je za in te re -
so wa nie t spo ecz no ci za wdzi czam
bab ci, któ ra miesz ka a na ro du li – dzi
dziel ni cy So snow ca, skd by a eks mi to -
wa na, bo w tym miej scu Niem cy za o y li
get to. Wy cho wy wa em si na tzw. Sta rej
ro du li. O y dach mó wio no w do mu,
wsz dzie, bo tam y li. 

Od za wsze wie dzia, e mu si co zro -
bi, by za cho wa pa mi o b dzi -
skich y dach – bo tu za miesz ka. W wie -
le przed si wzi uda o mu si wci gn
wa dze mia sta. I tak m.in. po wsta po -
mnik na Pla cu Bo ha te rów, od re stau ro -
wa no bra m cmen tar n na Wzgó rzu
Zam ko wym, ufun do wa no ta bli ce pa mi -
ci. Po tem przy szed czas na po ka za nie
hi sto rii – re kon struk cje zda rze, or ga ni -
zo wa ne s Dni Kul tu ry y dow skiej. Naj -

go niej by o o od na le zio nych trzech do -
mach mo dli twy – na uli cy Po toc kie go,
w Bra mie Cu ker ma na i na uli cy Mo drze -
jow skiej. Jest jesz cze na uli cy Ko  ta -
ja, ale bar dzo znisz czo ny. We dug wspo -
mnie Me na che ma Li we ra (Lio ra),
b dzi nia ni na, któ rzy prze wod ni czy wia -
to we mu Zwiz ko wi y dów Za g bia
D brow skie go, ma j ce go sw sie dzi b
w Tel Avi vie, ta kich do mów by o dzie -
wit na cie. Od zy ski wa nie ich nie jest a -
twe – do da je Adam Szy dow ski, bo to
naj cz ciej s daw no za go spo da ro wa ne
czy je piw ni ce, ko mór ki, któ rych nie bar -
dzo si chc po zby wa dzi siej si wa ci -
cie le. A e tam by y do my mo dli twy?...
Jest cza sem strach, e przy ja d, za bio -
r, al bo b d przy je da ja kie tu my
lu dzi, a ka dy chce y spo koj nie. Cza -
sem si uda je, no i jest sa tys fak cja, e to
w „mo jej” piw ni cy od kry to ta kie nie -
zwy ke miej sce. Nie znam dru gie go
mia sta, w któ rym by y by trzy do my mo -
dli twy – wy zna je Szy dow ski. Czy ma -
rzy o szla ku kul tu ry y dow skiej w Za -
g biu? – Oczy wi cie, bo zo sta o jesz cze
tro ch do od kry cia, i to nie tyl ko ju da -
ica b dzi skie ale w oko licz nych mia -
stach. 

Py tam mo je go roz mów ce, czy zna he -
braj ski? – Mó wio ny po cz ci – mie je
si. – W „Ca fe Je ro zo li ma” mo na si
na uczy, bo pro wa dzi my kur sy za rów -
no he braj skie go bi blij ne go, jak te mó -
wio ne go. Mo na tu te po su cha mu -
zy ki kle zme rów, czy wzi udzia
w ró no rod nych spo tka niach, nie za wsze
zwi za nych z kul tu r y dow sk.
To jest y we miej sce. 

Jed na ze cian „Ca fe Je ro zo li ma” po -
wi co na jest pa mi ci ro dzi ny Le mel, ale
swo je miej sce ma j tu cór ka Wy godz kie -
go, zdj cia ro dzi ny Kiw ko wicz, Rut ka,
ro dzi na Wer ner i Hersz kie wicz, i wie lu

in nych – opro wa dza mnie po swo jej „Je -
ro zo li mie”. – O, tu wi si zdj cie zna le zio -
ne w get cie w do mu Rut ki – stam td te
po cho dzi ra dio – wska zu je ko lej ne fo -
to gra fie i sprz ty. – S frag men ty po sadz -
ki i zdo bio ne gzym sy z pie ca ka flo we -
go, z ko mó rek na Mo drze jow skiej,
dro bia zgi do mo we, cen ne pu de ka
po gwo dziach, ogo sze nia, zdj cia
z od rcz nie na pi sa ny mi not ka mi bio gra -
ficz ny mi i de dy ka cja mi. A w ogó -
le – jed na z sal jest na kie ro wa na na mi -
zrach – czy li wschód, std ob ra zy
Ko te la. Nad drzwia mi wi sz zdj cia cór -
ki b dzi skie go fa bry kan ta, wa ci cie -
la fa bry ki lin i po wro zów, któ ry y je
w Izra elu. A tu ra chun ki b dzi skich
kup ców ze ska du me ta li. W dru giej cz -
ci – bu tel ki po pi wie pro du ko wa nym
w bro wa rze przed wo jen nym, pa pie ro ni -
ca z get ta z gwiaz d Da wi da. Cz eks -
po na tów kie dy wy je cha a z B dzi -
na – a po la tach wró ci a. Jest te opa ska
na r k – „za gra a” w „Li cie Schin dle -
ra” Spiel ber ga – przy nio sa j pa ni,
któ ra by a tam sta tyst k. Wszech obec -
ne sta re re kla my, na pi sy, ka fle z pie -
ców – pik nie zdo bio ne w sym bo li k re -
li gii y dow skiej, ta blicz ki, krze sa
– z y dow skiej fa bry ki me bli git kich,
ma szy na do szy cia, wy ci skar ki do owo -
ców – w Izra elu to obo wiz ko we wy po -
sa e nie kuch ni do dzi siaj, zre kon stru -
owa ny na pis ze spa lo nej b dzi skiej
sy na go gi – te raz jest u nas, za pi sa ny zo -
ty mi zgo ska mi – 

Adam Szy dow ski ju da ica zbie ra pra -
wie od 30 lat. S wród tych eks po na -
tów te sta re ksi gi, frag ment To ry…
gdy by kto chcia prze czy ta... Ksi gi
wiec kie i zwi za ne z kul tem, co dzien -
ne i od wit ne, wy kwint ne i zwy czaj ne.
Jak y cie… 



Je den z wpi sów do ksi gi pa mit ko wej
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JOANNA KERN

–Dzio cha, go dej do mie po na szy mu – mó wi do mnie Mau ga, mo ja przy ja ció -
ka ma lar ka, gdy roz po czy nam z ni roz mo w „czy sto po pol sku”.

Mau ga i ja miesz ka my w Kre feld, nie miec kim mie cie od da lo nym ja -
kie 1000 km od Ka to wic, z któ rych obie po cho dzi my.

Na le y my do tej gru py l za ków, któ ra nie du go po za ko cze niu sta nu wo jen -
ne go opu ci a Pol sk. Roz cza ro wa nie sy tu acj w kra ju, m o wie i o ny cze ka j -
ce od dwóch lat w Niem czech, bo tam za sta ich stan wo jen ny, ich strach
przed po wro tem i te go kon se kwen cja mi, wresz cie nie ja sna przy szo tych, któ -
rzy tak jak ja, dzia a li w So li dar no ci – to tyl ko nie któ re przy czy ny na sze go wy -
jaz du z kra ju. 

Z mo imi l ski mi ko rze nia mi, wy kszta ce niem po lo nist ki, ni gdy nie przy szo mi
wcze niej do go wy, e te kie dy b d pa ko wa wa liz k i wsia da do po ci gu
na dwor cu w K dzie rzy nie, z bi le tem do Du is bur ga w kie sze ni. W tej sa mej kie -
sze ni mia am kart k z jed nym zda niem na pi sa nym przez mo j ma m po nie miec -
ku, bo ty le by a jesz cze w sta nie so bie przy po mnie: „Ich möchte in Du is burg
aus ste igen”. Mo ja zna jo mo nie miec kie go ogra ni cza a si wte dy do so wa
Aschen be cher, któ re za pa mi ta am z po by tów u te cio wej miesz ka j cej na wsi
ko o Ko la. Wi dzc, e za pa lam pa pie ro sa, sta wia a mi przed no sem po piel nicz -
k i mó wi a: „Dzio cha, tu mosz Aschen be cher”.

Je cha am do m a, któ re go nie wi dzia am dwa la ta. Mia am pasz port z wi z
na kil ka ty go dni i ty dzie urlo pu ze szko y. Ten ty dzie mia za de cy do wa o mo -
im dal szym y ciu. 

I za de cy do wa. 
Roz cza ro wa nia ostat nich 15 lat oraz „do bra ra da” funk cjo na riu sza SB udzie lo -

na w roz mo wie przed wy da niem mi pasz por tu by y na ty le sku tecz ne, e ua twi -
y mi pod j cie de cy zji o po zo sta niu w Niem czech. „Nie le gal nym” – jak si wte dy
mó wi o.

Kie dy w 1968 roz po cz y si roz ru chy stu denc kie, by am na dru gim ro ku po -
lo ni sty ki w Opo lu. Wraz z in ny mi bra am udzia w de mon stra cjach, straj ku oku -
pa cyj nym uczel ni, pra co wi cie pi sa am i roz no si am ulot ki z ha sa mi o znie sie niu
cen zu ry i wpro wa dze niu praw dzi wej de mo kra cji. Do ko ca y cia nie za po mn
mo men tu, gdy jak zbi te psy, w wy ni ku po sta wio ne go nam ul ti ma tum, opusz cza -
li my uczel ni po straj ku oku pa cyj nym. Te ren uczel ni oto czo ny by przez mi li cj
i ZO MO, w bez po red nim star ciu z ni mi nie mie li my ad nych szans, w do dat ku
kil ku ko le gów i mo ja przy ja ció ka Mag da sie dzie li ju w mi li cyj nym aresz cie lub
opol skim wi zie niu. Gdy ich s dzo no po tem z pa ra gra fu o chu li ga stwo, s dzia
chcia usu n nas z sa li s do wej, bo go no pro te sto wa li my prze ciw ko ta kie mu
za kwa li fi ko wa niu spra wy. My by li my chu li ga na mi? To by o nie jak po li czek, to
by po t ny kop niak. Do pie ro po la tach zro zu mia am, e na si ko le dzy mie li szcz -
cie, e by li „chu li ga na mi”, a nie „po li tycz ny mi”. Po j am, e by li my tyl ko pion -
ka mi wy ko rzy sta ny mi do roz gry wek „na gó rze”. My le li my, e gra my gów ne
ro le, a by li my tyl ko sta ty sta mi. Kur ty na za pa da, przed sta wie nie si sko czy o. 

I tyl ko si po tem dzi wi li my, e na gle z uczel ni znik n o kil ku wy ka dow ców,
po k tach szep ta no co o Izra elu, a nie któ re mier no ty za j y wy sze sta no wi ska. 

Te ma tem mo jej pra cy ma gi ster skiej by folk lor l ski. Zbie ra am do niej ma te -
ria y w opol skich wsiach. Moi nar ra to rzy mó wi li gwa r, pie l gno wa li swo je tra -
dy cje i cie szy li si, e my mo dzi chce my su cha, „jak to piyr wyj by wa o”.
Prze by wa jc z ni mi zro zu mia am, e nie mu sz si wsty dzi mo ich l skich ko -
rze ni, mo jej gwa ry, mo je go l skie go ak cen tu, któ ry i tak by roz po zna wal ny, cho -
cia wte dy jesz cze bar dzo sta ra am si go po zby. 

To by y la ta, któ re ugrun to wa y mo j to sa mo, uwia do mi y mi mo je po cho -
dze nie, na uczy y by l zacz k. To, e uczel nia nie zgo dzi a si na mój dok to rat
z folk lo ry sty ki, bo po dob no nie by o ta kie go za po trze bo wa nia spo ecz ne go, jesz -
cze bar dziej te uczu cia umoc ni y. Jak by na prze kór, za cz o mnie wszyst ko, co l -
skie in te re so wa, ale jak te wkrót ce mo gam si prze ko na, po za ofi cjal n wer sj
z pod rcz ni ka nie wie le wi cej mo na by o si do wie dzie. Po zo sta y ust ne prze -
ka zy y j cych jesz cze wiad ków hi sto rii, cho cia wie lu z nich nie chcia o mó -
wi. Dla cze go – te go po wo li do wia du je my si do pie ro dzi siaj.

Je stem wstrz ni ta frag men tem ksi ki „Pi ta stro na wia ta” Ka zi mie rza Kut -
za o „lu bo wa niu wier no ci Pol sce”: 

„Ci, któ rych do lu bo wa nia nie za pra sza no, al bo im pra wa do nie go od ma wia no,
szy ko wa li si do wy jaz du. Ale w wie lu przy pad kach l do wa li w po nie miec kich la -
grach – w My so wi cach, Sie mia no wi cach lub w wi to cho wi cach – tra ci li w nich
y cie bez po sza no wa nia praw, ja kie na le  si isto cie ludz kiej. Mam na dzie j, e na -
dej dzie czas, kie dy wol no b dzie mó wi o pol skim Au schwitz dla l za ków.”
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Gdy 27 lat te mu opusz cza am lsk, ta cz hi sto rii by a
skrzt nie ukry wa na tak e przez sa mych l za ków; strach
przed re pre sja mi by wik szy, ni roz po wszech nia nie praw -
dy. Ci, któ rzy wie le lat po za ko cze niu woj ny wsia da li
do po ci gu ja d ce go w stro n za chod niej gra ni cy nie ro bi li
te go dla te go, e czu li si Niem ca mi, nie, oni by li da lej l -
za ka mi – oszu ka ny mi, po ni a ny mi i wy ko rzy sta ny mi w po -
wo jen nej oj czy nie. Czy o ta ki pol ski lsk wal czy li i gi n li
na si dziad ko wie w po wsta niach?

Ten frag ment ksi ki Kut za czy ta am w Kre feld mo im
star szym zna jo mym z Ka to wic, Cho rzo wa, By to mia. Nikt
z nich nie by tym za sko czo ny. Wszy scy z nich mo gli wy -
mie ni ko go z ro dzi ny lub s sia dów, któ ry w ta kim obo zie
si zna laz i z nie go nie wró ci. My, uro dze ni po woj nie, hi -
sto ri l ska zna my tyl ko we frag men tach, pik nie skro jo -
nych we dug po trzeb po li ty ków z War sza wy, któ rzy
po Niem cach po ka zu j l za kom, gdzie ich miej sce. 

Tym bar dziej wic po cie sza j cym jest fakt, e l za cy by li
w sta nie za cho wa swo j to sa mo, po mi mo tam sze nia,
„udu pia nia” – jak mó wi Kutz – „... wy pro sto wa li ple cy”.
Mo wa tu o 173 ty si cach l za ków, któ rzy w cza sie spi su
po wszech ne go w 2003 ro ku wpi sa li w an kie cie na ro do wo
l sk.

Od 27 lat ob ser wu j w Niem czech swo ich ro da ków. Za -
cho wa nie wa snej to sa mo ci na ob czy nie jest trud niej sze
ni by si wy da wa o: a two wto pi si w tu tej sz wie lo na ro -
do wo cio w spo ecz no, za po mnie o wa snych tra dy cjach,
mó wi i czy ta tyl ko po nie miec ku. Wród mo ich zna jo -
mych nie ma ta kiej oso by, a przy naj mniej ja ta kiej nie znam.
Mó wi my l sk gwa r i po pol sku, bo ma my te przy ja ció
„go ro li”, spo ty ka my si na l skich im pre zach, czy ta my pol -
skie ksi ki i ga ze ty, w do mach ma my pol sk te le wi zj i ra -
dio, dzie ci ucz si w szko le j zy ka pol skie go, a z do mu
zna j gwa r. Ni by to ta kie pro ste i oczy wi ste, ra cja, ale dla
tych, któ rzy miesz ka j w Pol sce. Tu taj trze ba te go chcie,
sa me mu trze ba si o to po sta ra. Nic z te go te nie do sta li -
my od Niem ców w pre zen cie.

De cy du jc si wte dy na „nie le gal ne” po zo sta nie w Niem -
czech wie dzia am, e na du go, a mo e na za wsze za my kam
so bie dro g do Pol ski. Na l sku po zo sta a ro dzi na, przy ja -
cie le, urz dzo ne miesz ka nie. Co na praw d ozna cza a ta de -
cy zja prze ko na li my si z m em po raz pierw szy, gdy zmar
je go oj ciec, po tem jesz cze in ni krew ni, a my nie mo gli my
po je cha na ich po grze by. 

Wie dzia am, e oso by osie dla j ce si w Niem czech le gal -
nie, któ re przy je da y w ra mach  cze nia ro dzin, a nie zrze -
ky si przed wy jaz dem pol skie go oby wa tel stwa,
wy mie nia j w am ba sa dzie pol skiej swo je pasz por ty na kon -
su lar ne. Dla „ucie ki nie rów” ta kiej mo li wo ci nie by o. Roz -
po wszech nia ne plot ki, e kto z ta kich jak my prze kro czy
te ren am ba sa dy, jest wsa dza ny do sa mo cho du i od wo o ny
na lot ni sko, a stam td od la tu je pro sto do Pol ski, sku tecz nie
od stra sza y od oso bi stych tam od wie dzin. Za cz am wic
z am ba sa d ko re spon do wa. Wie dzia am, e nie ist nie je ofi -
cjal nie w pol skim pra wie pa ra graf, któ ry by ka ra pol skie go
oby wa te la za osie dle nie si w in nym kra ju. To by mój gów -
ny ar gu ment. W od po wie dzi na mój pierw szy list pol scy
urzd ni cy po ra dzi li mi zrzec si pol skie go oby wa tel stwa
i po sta ra si o nie miec ki pasz port. O nie miec ki pasz port nie
mu sia am si sta ra, bo go ju mia am, z ra cji uro dze nia
w daw nym po wie cie pszczy skim, na le  cym do 1945 ro ku
do ksi cia von Pless.

W na stp nych li stach pi sa am o swo ich pra wach ja ko oby -
wa tel pol ski, udo wad nia am da lej brak prze pi sów i ofi cjal ne -
go ure gu lo wa nia sta tu su „ucie ki nie rów” w wie tle pra wa,
po wo y wa am si na pra wa czo wie ka, tu ma czy am, e za -

miesz ka nie w in nym kra ju nie ozna cza zdra dy i nie jest prze -
stp stwem. 

I sta si cud! 
Po trzech la tach ko re spon den cji na de sza ta tak du go

upra gnio na od po wied.
Po le co no mi za a twie nie tak zwa nej „obie gów ki” w ostat -

nim miej scu za miesz ka nia w Pol sce. Cho dzi o o za wiad -
cze nia z miej sca pra cy, spó dziel ni miesz ka nio wej i ban ku,
e ni gdzie z ni czym nie za le ga my. Te za wiad cze nia zdo by -
a dla nas ro dzi na. Wy sa am je do am ba sa dy, a po ro ku, do -
kad nie 8 pa dzier ni ka 1987, sta am si po sia dacz k
pasz por tu kon su lar ne go. 

By am pierw sz w Niem czech „ucie ki nier k” z ta kim
pasz por tem i w ten spo sób otwo rzy am dro g in nym. Na -
stp nym by mój m, bo na wet on nie wie rzy, e mi si to
uda i cze ka na za ko cze nie mo ich wy si ków, pu ka jc si
w czo o. 

Wte dy jesz cze na wet nie by li my w sta nie so bie wy obra -
zi, e ju za kil ka lat wszyst ko si zmie ni, e prze sta nie ist -
nie so cja lizm, e ru nie ber li ski mur, znik n gra ni ce,
a na sze tak go r co po  da ne kon su lar ne pasz por ty sta n si
tyl ko pa mit k po tam tych nie naj lep szych cza sach.

Co ozna cza o to dla nas „ucie ki nie rów”?
Dla wie lu, któ rzy przed tem mie li do spo ra dycz ny kon -

takt z kra jem, by a to mo li wo na wi za nia ze rwa nych wi -
zi, od no wie nia przy ja ni, w dziw ny spo sób te 1000
ki lo me trów od ro dzin ne go do mu sta o si na gle krót sze. Nie -
któ rzy je cha li do Pol ski po raz pierw szy od wie lu lat, na wet
ci, któ rzy przed tem za rze ka li si, e te go nie zro bi, roz go -
ry cze ni i znie ch ce ni trud no cia mi przy wy ra bia niu wiz
wjaz do wych. 

Przed la ty, gdy zde cy do wa am si tu taj po zo sta, cz sto
za sta na wia am si nad tym, ja ka b d ja sa ma za lat dzie -
si, dwa dzie cia, trzy dzie ci. Ja kim j zy kiem b d si po -
su gi wa, w ja kim j zy ku my le, ja kie ksi ki czy ta? 

Zre zy gno wa am z za wo du na uczy ciel ki, zdo by am in ny,
któ ry da je mi wie le za do wo le nia i sa tys fak cji. W pra cy mó -
wi po nie miec ku, w do mu gwa r l sk, z przy ja ció mi l -
za ka mi po l sku, z przy ja ció mi „go ro la mi” po pol sku.
Czy tam ksi ki po nie miec ku i po pol sku, tych po pol sku
jed nak wi cej. Z ka dej po dró y do Pol ski przy wo  ich spo -
ro, za ma wiam te w ksi gar niach wy sy ko wych, je stem
na bie  co z no wo cia mi. Ostat nio po le ca am mo jej zna jo -
mej miesz ka j cej w Ka to wi cach ksi k Kut za, co mnie sa -
m roz ba wi o. Ksi ki po wo li nie miesz cz si na pó kach,
sto j „po dwój nie”, cz po w dro wa a ju do miej skiej bi -
blio te ki na pó k z pol ski mi ksi ka mi.

Po tych 27 la tach wiem jed no. Czo wiek po zo sta nie
do mier ci tym, kim si uro dzi. Uro dzi am si l zacz k
i l zacz k po zo sta n. Nie zmie ni te go fakt, e nie miesz -
kam na l sku, bo miej sce za miesz ka nia nie ma z tym nic
wspól ne go. To jest to co, co tkwi w wia do mo ci czo wie -
ka i ka e mu t sk ni za miej scem uro dze nia, ka e do te go
miej sca wra ca i o nim my le. 

No bo jak wy tu ma czy fakt, e lu dzie w po de szym wie -
ku po dej mu j uci li w po dró, e by po raz ostat ni zo ba -
czy ro dzin ny dom, lub to, co z nie go zo sta o? Co ska nia
mo dych, tu taj uro dzo nych, do od wie dza nia ro dzin nych
stron ro dzi ców, do uczsz cza nia na kur sy j zy ka pol skie go?
Dla cze go mo ja zna jo ma, ame ry ka ska po et ka Lin da Ne mec -
-Fo ster, po upy wie nie mal e wie ku od wy jaz du jej dziad -
ków do Ame ry ki, przy je da do Pol ski i szu ka la dów
po ro dzin nym gnie dzie, szu ka krew nych, uczy si hi sto rii
ro dzi ny i Pol ski? Oto jak pi sze o niej Mar ta Fox w ksi ce
„wi ta Ri to od rze czy nie mo li wych”: 

„Lin da – dziew czyn ka uwiel bia z ra na tru skaw ki ze mie ta -
n, dwa ta le rze krup ni ku na obiad oraz «ty skie». Tak e du gie
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noc ne roz mo wy – jak ha nys z jan ke sem.” Tu mo wa o spo tka -
niu w Ka to wi cach. „Lin da – ma rzy ciel ka t sk ni za Po sk jak
sza lo na, wiel bi Szym bor sk i Za ga jew skie go, ru skie pie ro gi
i l skie klu ski, a jej ma rze niem jest ci chy k cik z wi do kiem
na Wa wel i pra ca z pol ski mi stu den ta mi.

Po nad wszyst ko jest jed nak po dró ni kiem w cza sie. Ja ko
pierw sza i je dy na po wra ca po dzie wi dzie si ciu la tach
do miejsc, z któ rych wy ru szy li jej dziad ko wie po swe ame -
ry ka skie ma rze nie. Ona urze czy wist nia ich i swo je ma rze -
nie o po wro cie do Do mu.” 

Ten po wrót Lin dy do Do mu – to po wrót do ko rze ni.
I tu nie cho dzi o to, czy mu sie li my al bo nie mu sie li my

wy je da. Wol no po le ga na tym, e czo wiek sam de cy -
du je o tym, kie dy i do kd chce pój, sa ma tu kam to mo im
uczniom do gów oma wia jc – no men omen – „Niem ców”
Krucz kow skie go. Zdra dza do pie ro wte dy, gdy wy rze ka si
sa me go sie bie, od ci na si od tych wa nie ko rze ni. I to by o
to, co usi o wa am wy tu ma czy urzd ni kom pol skiej am ba -
sa dy, gdy wal czy am o pasz port kon su lar ny, a oni do ra dza li
mi zrze cze nie si pol skie go oby wa tel stwa.

Wród mo ich zna jo mych prze wa a j l za cy. Wiem, e
nie czu j si Niem ca mi, ale nie czu j si te tak na praw d
Po la ka mi. Ina czej nie ist nia by da lej ten po dzia na ha ny sów
i go ro li. Na wet tu taj. Po mi mo, e ci z Po mo rza czy in nych
stron Pol ski wy emi gro wa li na tych sa mych pra wach. So wo
go rol u l za ków ma wy dwik pe jo ra tyw ny, jest so wem
ob ra li wym i uy wa si go tu taj w ta kim sa mym zna cze niu
jak na l sku. Cho cia uda o mi si te usy sze to okre le -
nie w sy tu acji bar dzo ko micz nej. Otó m s siad ki l zacz -
ki jest Ira czy kiem. Ma e stwem s ju od wie lu lat, wic
si  rze czy na uczy si mó wi tro ch po l sku. Kie dy je -
cha am z nim i z je go ira skim ko le g win d i gdy win da
sta n a, a ko le ga guz dra si przy wy cho dze niu, na gle usy -
sza am jak Ira czyk mó wi do Ira czy ka po l sku: „Wy a
wresz cie, go ro lu!”.

Ale nie tyl ko mó wic gwa r, wia do mie okre la my na sz
przy na le no. l za cy w Niem czech s bar dzo czyn ni, pro -
wa dz ró ne go ro dza ju dzia al no z po yt kiem dla wszyst -
kich.

Wte dy, gdy nie mie li my jesz cze ta kie go po wszech ne go
do st pu do pol skiej pra sy, pierw sz ga ze t w j zy ku pol skim
za cz wy da wa l zak.

Ro dzi ce dzie ci w wie ku szkol nym wy st pi li do mi ni stra
szkol nic twa z pro b o na ucza nie w szko le j zy ka pol skie -
go. Ire na Zej mo, po lo nist ka i po et ka, uczy w Kre feld j zy ka
pol skie go ju od dzie si ciu lat. W wier szu „Emi gra cja” z to -
mi ku „Na sion ko dmu chaw ca” tak pi sze o so bie:

W ca ym upad ku
wia ta naj bar dziej
al mi
dzba nusz ka z utu czo nym
dziob kiem
i za czy ta nej ksi ki
o Ne mecz ku

Wspo mnia na na po czt ku Mau ga to Mau ga Ho uba -Hau -
sherr, ma lar ka po cho dz ca z Ka to wic, po tem zwi za -
na z Opo lem. Od wier wie ku miesz ka w Kre feld, ale

od kie dy znik n y gra ni ce, swo je y cie dzie li po mi dzy Kre -
feld i opol ski Bie strzyn nik. Ma lu je w Niem czech i na l sku.
Po wsta j cy kle ob ra zów ze l ski mi pej za a mi, ob ra zy
przed sta wia j ce lu dzi, scen ki ro dza jo we, cykl po wi co ny
wiej skim ka plicz kom. Mo na je ogl da na licz nych wy sta -
wach w wie lu nie miec kich mia stach, a od 2008 ro ku rów -
nie i na l sku. 

Mau ga – uzna na i ce nio na w Niem czech ma lar ka, ni gdy
nie za po mnia a swo ich ko rze ni, pod kre la to za wsze w cza -
sie wer ni sa y, a jej ob ra zy ze l ski mi mo ty wa mi wi sz nie
tyl ko w pry wat nych do mach, ale rów nie w pa stwo wych
in sty tu cjach.

O tym, jak bar dzo to po czu cie l sko ci jest w nas za ko -
rze nio ne, mó wi te in ne zja wi sko, któ re ob ser wu j od kil ku
lat. Od kie dy do stp do in ter ne tu sta si co dzien no ci, jak
grzy by po desz czu za cz y po wsta wa w Niem czech l skie
in ter ne to we roz go nie ra dio we. Pro wa dz cy au dy cje miesz -
ka j w ró nych miej sco wo ciach, na da j z wa snych miesz -
ka, zsyn chro ni zo wa nie pro gra mu przez sze fa re dak cji
wy ma ga nie la da sztu ki i wy si ku. A pro gra my s nada wa ne
co dzien nie. Do tych naj bar dziej po pu lar nych na le  Ra dio
Ber cik, l skie Ra dio i Ra dio We so e lon zo ki. 

Na swo jej stro nie in ter ne to wej tak pro mu je si l skie Ra -
dio:

„Ko cha ni Su cha cze!
Ser decz nie wi to my na stro nie l skie go Ra dia. Stwo rzy li

my ra dio, ke re mo  czy wszyst kich Su cha czy po przez l -
sko kul tu ra, god ka i mu zy ka. By dy my Wom przy po mi na
Wa sze ro dzin ne stro ny – pie lyn gno wa wspo mnie nia, ale ty
po do wa wie e no wi ny. Za pro szo my Wos do su cha nio na -
sze go ra dyj ka.”

Je den z re dak to rów po ku si si na wet do na pi sa nia „Ody
do l skiej gwa ry”, któ ra za czy na si so wa mi:

„Gwa ro na sza, l sko gwa ro,
za bi Cie nie idzie.
Kto tu rz dzi, to pró bo wo
i za wsze plaj to wo.”

Do da na le y, e au dy cje cie sz si bar dzo du  po pu lar -
no ci. Dzia al no re dak cji ra dio wych nie ogra ni cza si wy -
cz nie do au dy cji, or ga ni zu j rów nie ró ne go ro dza ju
spo tka nia, fe sty ny lub kon cer ty, na któ re za pra sza j ze spo y
z Pol ski.

Kim wic wa ci wie je ste my, tu taj, na nie miec kiej zie mi,
od da le ni set ki ki lo me trów od miej sca uro dze nia, od na szej
ma ej Oj czy zny, na sze go He ima tu?

Na sza sy tu acja przy po mi na tro ch t ze l ska. Dla l za -
ków przy jezd ni by li go ro la mi – ta ki mi „go ro la mi” je ste my
te raz my dla Niem ców. y je my wród nich, ale tak na praw -
d obok nich. Mó wi my in nym j zy kiem, ma my in ne tra dy -
cje, in ne pro ble my. I na wet wier wie ku nie by o w sta nie
wie le zmie ni. I da lej w wi gi li je my kar pia i ma ków ki za -
miast Würst chen mit Kar tof fel sa lat, w ko cie le przyj mu je my
ko mu ni „na j zyk” za miast „do r ki”, a przed wi ta mi sto -
imy w du giej ko lej ce po szyn k u l skie go rze ni ka.

I mo e to wa nie o to cho dzi?

Ma rzec 2010

Jo an na Kern – au tor ka ese jów za miesz czo nych w ksi ce pt. „Ha jer Blu es i in ne hi sto rie” (Ma mi ko 2012); pu bli ko wa a
tak e w mie sicz ni kach: „lsk”, „In deks” i „Stro ny.” Jej mia sta to: Ka to wi ce, w któ rych si uro dzi a i do któ rych wra ca;
Opo le, w któ rym stu dio wa a po lo ni sty k pod pie cz prof. Do ro ty Si mo ni des; Ra ci bórz, gdzie pra co wa a ja ko na uczy ciel 
ka j zy ka pol skie go i Kre feld (Pn. Nad re nia West fa lia), gdzie miesz ka od 1983 ro ku, pra cu je, pi sze i dzia a w ro do wi sku
ar ty stycz nym ja ko or ga ni za tor ka wy staw, re y ser ka spek ta kli te atral nych, au tor ka tek stów i fo to re por ta y.
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W dniu 18 ma ja 2015 ro ku ob cho 
dzi 40le cie ka pa stwa, za w 2016 ro 
ku 65le cie uro dzin, ks. pra at prof.
dr hab. An drzej Ha nich, je den z nie zwy 
kych, wie lo let nich, wspó pra cow ni 
ków ar cy bi sku pa Al fon sa Nos so la.
W wy da nej z tej oka zji, ma ej, za le d wie
dwu dzie sto stro ni co wej pa mit ko wej
bro szur ce, przy to czo na zo sta a sen ten 
cja w. Fran cisz ka z Asy u, jak by sku 
tecz nym w dzia a niu: Naj pierw rób cie to,
co ko niecz ne, a po tem to, co mo li we.
A si oka e, e wy szo to, co by o nie 
mo li we!

I ta sen ten cja spraw dza si w przy pad -
ku ks. An drze ja Ha ni cha, bo te go „nie -
mo li we go” w je go y ciu jest wie le, a
trud no uwie rzy, i to dzie o jed ne go
czo wie ka.

Pierw sze za sko cze nie

W stycz niu 2010 ro ku w cza sie pro mo 
cji jed nej z mo ich ksi ek o po gma twa 
nych dzie jach l ska i lo sach l za 
ków w Mu zeum l ska Opol skie go,
nie zna na mi oso ba prze ka za a mi po da 
ru nek od ksi dza An drze ja Ha ni cha,
dwie je go ksi ki: roz pra w
ha bi li ta cyj n Czas prze o mu. Ko ció ka -
to lic ki na l sku Opol skim w la -
tach 1945-1946 (Opo le 2008) oraz Mar -
ty ro lo gium du cho wie stwa na l sku
Opol skim w la tach II woj ny wia to wej
(Opo le 2009). 

Oka za o si bo wiem, e z ks. An -
drze jem Ha ni chem mia em, w do
szcze gól nych oko licz no ciach, oka -
zj si ze tkn w 1968 ro ku. By
wów czas uczniem ma tu ral nej kla -
sy II LO w Opo lu, ja za star szy
od nie go 11 lat, prze wo dzi em jed nej
z ów cze snych wo je wódz kich or ga ni -
za cji mo dzie o wych na Opolsz czy -
nie, któ re or ga ni zo wa y co ro ku Olim -
pia dy Wie dzy o Pol sce i wie cie
Wspó cze snym, z eli mi na cja mi
w szko ach, po wia tach, wo je wódz -
twach, i fi na em w Te le wi zji Pol skiej. 

Jed nym z uczniów, któ rzy prze bi li
si wy so ko w eli mi na cjach tej olim pia -
dy by wa nie An drzej Ha nich. Wów -
czas jed nak kto, pra gnc wy mu si
na nim wst pie nie do któ re go ze zwiz -
ków mo dzie y (na co An drzej Ha nich
nie mia naj mniej szej ocho ty) owiad czy
mu, e nie b dzie móg, ja ko nie zor ga -
ni zo wa ny ele ment, uczest ni czy w ko lej -
nym eta pie tej olim pia dy. Przy szed
wic do mnie z py ta niem, czy rze czy wi -
cie brak przy na le no ci do or ga ni za cji
mo e sta no wi ta k prze szko d. Po no
wy tu ma czy em ko mu na le a o, e wspo -
mnia na olim pia da jest or ga ni zo wa na
dla mo dzie y, a nie dla czon ków or ga -
ni za cji mo dzie o wych. Po tem w 1970
ro ku wy wia o mnie z Opo la do sto li cy,
za An drzej Ha nich po szed za swo im
po wo a niem. 

W dniu 18 ma ja 1975 ro ku przy j
w Opo lu wi ce nia ka pa skie
i po dwóch la tach by cia wi ka rym
w Strzel cach Opol skich, kie dy bi sku pem

Niemoliwie
nadzwyczajny

ksidz, uczony,
spoecznik

Opo wie o ksi dzu pro fe so rze AN DRZE JU HA NI CHU
– pro bosz czu w Prósz ko wie i Przy sie czy na l sku Opol skim

Ksidz An drzej Ha nich, 11 ma ja 2014 ro ku
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die ce zjal nym die ce zji opol skiej mia -
no wa no ks. prof. Al fon sa Nos so la, zo -
sta no ta riu szem opol skiej Ku rii Die ce -
zjal nej i se kre ta rzem bi sku pa, któ rym by
do 1999 ro ku, a wi c 22 la ta.

Ko lej ne za sko cze nie

By em prze ko na ny, e ks. An drzej Ha nich,
na co by wska zy wa o je go na zwi sko, jest
l za kiem z dzia da pra dzia da, tym cza sem
on, co praw da uro dzi si 12 ma ja 1951
ro ku w Opo lu, ale je go ro dzi ce przy by li
tu po dru giej woj nie wia to wej z wiel k
rze sz re pa trian tów z daw nych wschod 
nich Kre sów Rze czy po spo li tej, z Po to ku
Zo te go k. Bu cza cza. Tym bar dziej wic
za ska ku j c, lecz z pew no ci prze my la -
n, by a de cy zja za trud nie nia go w Ku rii
Bi sku piej, gdy w pew nym sen sie otwie -
ra a je go prze o o ne mu kon takt z licz nym
na Opolsz czy nie ro do wi skiem Kre so -
wia ków. 

W ro dzin ne stro ny ro dzi ców tra fi ks.
An drzej Ha nich do pie ro po la tach, przy -
cho dzc z po mo c pro bosz czo wi ks. Lu -
dwi ko wi Ru ty nie i de ka na to wi w Bu cza -
czu w pod no sze niu z ru in tam tej szych
pol skich ko cio ów ka to lic kich. Oso bi -
cie za wióz tam, do wy re mon to wa ne -
go ko cio a w Zo tym Po to ku, re pli k za -
byt ko we go ob ra zu Mat ki Bo skiej
Zo to po toc kiej, wy wie zio ne go w cza sie
po wo jen nej re pa tria cji na Dol ny lsk.

W 2010 r. wy da te ksi k Pa mi
o kre so wych ko rze niach to sa mo ci.
Sam za co raz g biej za nu rza si w dzie -
je tej zie mi, gdzie si uro dzi, na si ka -
jc jej nie a twy mi pro ble ma mi. 

Try lo gia hi sto rycz na

Ko rzy sta jc z do st pu do ró de ar chi wal 
nych Ku rii Bi sku piej przy go to wa
mo nu men tal n try lo gi hi sto rycz n po 
wi co n wo jen nym i bez po red nio po 
wo jen nym dzie jom Ko cio a ka to lic kie 
go na l sku Opol skim, na któ r zo y y
si, oprócz dwóch po wy ej wy mie nio nych
ofia ro wa nych mi mo no gra fii: Czas prze -
o mu... i Mar ty ro lo gium du cho wie stwa
l ska Opol skie go... jesz cze trze cia ksi -
ka: De ka na tyi pa ra fie Ad mi ni stra cji l -
ska Opol skie go w la tach 1945-1946, któ -
r po jej wy da niu w 2009 ro ku, gra ti so wo
prze ka za do wszyst kich pa ra fii, in sty tu -
cji die ce zjal nych i za kon nych i bi blio tek
na te re nie die ce zji opol skiej i no wo  pow -
sta ej gli wic kiej.

Szcze gól ne go wy si ku wy ma ga o
zwasz cza opra co wa nie Mar ty ro lo gium...
opi su j ce oko licz no ci mier ci l skich
du chow nych za mor do wa nych: w okre -
sie II woj ny wia to wej; przy zdo by wa -
niu l ska Opol skie go przez Ar mi
Czer wo n; ksi y l za ków ofia ry po -
wo jen nej re pre sji wo bec Niem ców
po 1945 ro ku i opol skich ksi y wer bi -
stów za mor do wa nych przez o nie rzy ja -
po skich na Da le kim Wscho dzie.

Nie co wcze niej, w zwiz ku z Ro -
kiem 2000-le cia chrze ci ja stwa, opra -

co wa i ofia ro wa wszyst kim pa ra fiom
die ce zji, wy da n wa snym sump tem
cien n ma p die ce zji opol skiej.

Fa scy na cja Gó r w. An ny

W 1991 ro ku ks. An drzej Ha nich uzy 
ska na KUL w Lu bli nie ty tu dok to ra
na uk teo lo gicz nych na pod sta wie dy 
ser ta cji pt. Ruch piel grzym ko wy na Gó 
rze w. An ny w la tach 19451985.
Wcze niej, w 1985 ro ku, jesz cze
przed dok to ra tem, api sa tekst do ilu -
stro wa ne go al bu mu: Gó ra w. An ny
– sank tu arium die ce zji opol skiej, któ -
re go trzy wy da nia pol skie i jed no
w wer sji nie miec ko j zycz nej, ro ze szy
si szyb ko w cz nym na ka dzie 70 tys.
eg zem pla rzy. 

Po tem ja ko przed sta wi ciel Ku rii Die -
ce zjal nej do bie  cych kon tak tów z wa -
dza mi pa stwo wy mi na szcze blu wo je -
wódz twa i rzecz nik pra so wy Ku rii, bra
udzia w or ga ni za cji piel grzym ki pa pie -
a Ja na Paw a II na Gó rze w. An ny
21 czerw ca 1983 ro ku, a pó niej tak e
Mszy Po jed na nia pol sko -nie miec kie go
w Krzy o wej 12 li sto pa da 1989 r.

Do sko na le wic pa mi ta, ile za cho -
du ar cy bi sku pa Al fon sa Nos so la wy ma -
ga o e by ta, pier wot nie w ogó le nie
pla no wa na na Gó rze w. An ny pa pie ska
wi zy ta, mo ga doj do skut ku. Mu sia -
o przede wszyst kim do trze do Ja na
Paw a II ewen tu al ne roz go ry cze nie
wier nych na Opolsz czy nie, gdy by
mie li zo sta po mi ni ci w pa pie skim
piel grzy mo wa niu z Dol ne go l ska
na Gór ny lsk z po mi ni ciem Opolsz -
czy zny. W ko cu, za przy zwo le niem pa -
pie a, uda o si skró ci o dwie go dzi -
ny je go wi zy t we Wro ca wiu
i o go dzi n w Ka to wi cach, dzi ki cze -

mu móg od pra wi pa mit ne nie szpo -
ry na Gó rze w. An ny z udzia em mi -
lio no wej rze szy piel grzy mów.

Jan Pa we II by i jest
na Gó rze w. An ny

Po tych pa pie skich nie szpo rach Gó ra w.
An ny na dal po zo sta a w kr gu za in te 
re so wa ksi dza An drze ja Ha ni cha i to
w dwój na sób. W 1999 ro ku wy da mo -
no gra fi hi sto rycz no-pa sto ral n pt. Gó -
ra w. An ny – cen trum piel grzym ko we
l ska Opol skie go – 1945-1999, po tem
sta si po my so daw c i ini cja to rem bu -
do wy pierw sze go na l sku Opol skim
po mni ka pa pie a Ja na Paw a II od so ni -
te go 25 czerw ca 2000 ro ku, ja ko vo tum
Opolsz czy zny za je go ów cze sny po byt.

Po mnik ten ucho dzi za je den z naj bar -
dziej uda nych. Jest on po sa do wio ny na spe -
cjal nie wy bu do wa nym kop cu, w sa mym
cen trum miej sco wo ci.. Au to rem rze by
jest prof. Gu staw Ze ma, za pro jekt ar chi -
tek to nicz ny po mni ka jest dzie em Kry sty -
ny i Jac ka Ku cha rzew skich. 

Po mnik pa pie a, dzi ju wi te go, jest
ar ty stycz nym wy ra zem teo lo gii pa pie -
stwa, z czy tel n alu zj do sów Je zu sa
Chry stu sa, skie ro wa nych do apo sto a w.
Pio tra: Ty je ste Piotr – Opo ka (imi
Piotr po cho dzi od grec kie go i a ci skie -
go so wa – ska a, opo ka) i na tej Opo -
ce zbu du j mój Ko ció. Std Jan Pa -
we II, w sza tach pon ty fi kal nych
z pa sto ra em w le wej do ni i z pra w r -
k unie sio n wy so ko w ge cie po zdro -
wie nia, wy a nia si ze ska y, któ ra z po -
sta ci pa pie a sta no wi lo gicz nie
ob my lo n ca o.

Kie dy w 2007 ro ku ks. An drzej Ha -
nich zo sta nie pro bosz czem w Prósz ko -
wie i w Przy sie czy, fi lial ny ko ció

Ko ció pa ra fial ny  w. Je rze go w Prósz ko wie k. Opo la
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w tej dru giej miej sco wo ci, chy ba ja ko
pierw szy na Opolsz czy nie od dnia
be aty fi ka cji Ja na Paw a II (1 ma ja 2011
r.) sta si lo kal nym sank tu arium wi -
te go Pa pie a, z je go wi ze run kiem
w gów nym o ta rzu wi ty ni i pik nie
opra wio ny mi re li kwia mi. Od pra wia ne
s tu ka de go mie si ca, przy licz nym
udzia le wier nych, na bo e stwa ku czci
Ja na Paw a II, ja ko pa tro na ma estw
i dziet no ci ro dzin. W zwiz ku z ty mi
na bo e stwa mi i Ju bi le uszo wym Ro -
kiem Mi o sier dzia w 2016 ro ku ks.
An drzej Ha nich zre da go wa i wy da
wa snym sump tem kil ku dzie si cio stro -
ni co wy kie szon ko wy mo dli tew nik Mój
Je zu, mi o sier dzia! b d cy zbio rem
pry wat nych mo dlitw Ja na Paw a II.
Mo dli tew nik ten tra fi, bez pat nie,
do wszyst kich pa ra fian.

„Woj na po mni ko wa”
na Opolsz czy nie po 1989 ro ku

Ks. An drzej Ha nich by przed sta wi cie 
lem Ku rii Die ce zjal nej do bie  cych
kon tak tów z wa dza mi pa stwo wy mi
szcze bla wo je wódz kie go, a dzia o si
wów czas bar dzo wie le, szcze gól nie
po ujaw nie niu si w 1989 ro ku, na ma -
so w ska l, mniej szo ci nie miec kiej
na l sku Opol skim, kie dy ona co raz
bar dziej zde cy do wa nie za cz a do ma ga
si dla sie bie praw pu blicz nych, wcz -
nie z pra wem upa mit nia nia bli skich po -
le gych ja ko o nie rzy nie miec kich
na fron tach I i II woj ny wia to wej, co od -

bi ja o si moc nym echem w kra ju,
do Sej mu wcz nie.

Tak e w pa ra fii, któ r przy szo pó -
niej ob j ks. An drze jo wi Ha ni cho wi,
w po do pol skim Prósz ko wie mniej szo
nie miec ka po sta wi a w sa mym cen -
trum, przy gów nej szo sie, spo ry po mnik
wo jen ny z dwu j zycz n in skryp cj „Na -
szym po le gym”, na do le po mni ka
umiesz cza jc spo rej wiel ko ci syl wet k
po le ge go o nie rza We hr mach tu. Wkrót -
ce po mnik ten zo sta pod pa lo ny przez
nie zna nych spraw ców.

W in nych l skich miej sco wo ciach
na po mni kach umiesz cza no Krzy e e -
la zne, b d ce nie miec kim sym bo lem
wy ró nie nia w wal ce, co rów nie wy wo -
y wa o licz ne pol skie pro te sty.

W re zul ta cie tej „po mni ko wej woj ny”
opol skie wa dze wo je wódz kie po wo a -
y tzw. ko mi sj po mni ko w w któ rej
uczest ni czy ks. An drzej Ha nich. Mia -
a ona na ce lu nada nie po wsta ym kil ku -
dzie si ciu po mni kom, któ re wy wo a y
emo cje w Pol sce, bar dziej sto no wa nej,
chrze ci ja skiej wy mo wy, by nie ra zi -
y pol skiej pa mi ci hi sto rycz nej, przez
ak cen to wa nie sym bo li ko ja rz cych si
z krzyw da mi do zna ny mi od Niem ców
pod czas woj ny, któ rej w ko cu ofia ra -
mi, a nie bo ha te ra mi, by li tak e zwy kli
nie miec cy o nie rze cz sto o l skim ro -
do wo dzie.

Nie ba ga tel n po moc w pro wa dze niu
dia lo gu z mniej szo ci, z wy pra co wa -
niem nie zbd ne go kom pro mi su,
ode gra a opol ska Ku ria Bi sku pia, któ -
ra wy ra zi a pu blicz nie po gld, i na po -

mni kach tych na le y umie ci zro zu -
mia e dla wszyst kich, dwu j zycz ne
na pi sy, a ich cha rak ter po wi nien by
jed no znacz nie chrze ci ja ski, bez nie -
miec kich sym bo li woj sko wych, gdy
po mni ki nie ma j dra ni a ska nia
wszyst kich do mo dli twy za ofia ry
woj ny i sta no wi prze stro g przed jej
po wtó rze niem.

W re zul ta cie te go sta no wi ska, pro wa -
dzo ne go dia lo gu oraz trud nych ne go cja -
cji, cz sto bar dzo go r ce ani mo zje, moc -
no na ga nia ne przez pol skie ro do wi ska
„na ro do we”, uda o si ja ko okie zna
i w ko cu upo rzd ko wa – w in te re sie a -
du et nicz ne go na Opolsz czy nie. 

Twór ca i dy rek tor ra dia
die ce zjal ne go

Ks.  An drzej Ha nich by te za o y cie 
lem oraz w la tach 19932003, pierw 
szym dy rek to rem opol skie go ra dia
die ce zjal ne go. Dla  te go ra dia uda o mu
si stwo rzy no wo cze sn ba z tech nicz -
n oraz sie dzi b w za adap to wa nych dla
je go po trzeb, zgod nie z wy mo ga mi
kon ser wa tor ski mi, w dwóch za byt ko -
wych ka mie ni cach miesz cza skich
w sa mym cen trum opol skiej sta rów ki.
Ja ko or ga ni za tor i re dak tor na czel ny ra -
dia wy pra co wa rów nie je go kon cep -
cj pro gra mo w, z za pew nie niem mu fi -
nan so wych pod staw. W ko cu te mu
ra diu prze ka za w da rze swo j bo ga t,
li cz c kil ka ty si cy wo lu mi nów, pry -
wat n bi blio te k.

Ks. prof. An drzej Ha nich z Pla ty no wym Lau rem Umie jt no ci i Kom pe ten cji za 2014 r. Za brze, Dom Mu zy ki i Ta ca, 17 stycz nia 2015 r.
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Pro fe sor skie ksi ki

Od 1 kwiet nia 2009 ro ku ks. An drzej
Ha nich jest pra cow ni kiem na uko wym
w In sty tu cie l skim w Opo lu, naj pierw
ja ko do cent, po tem pro fe sor nad zwy -
czaj ny i wresz cie pro fe sor zwy czaj ny.
Ty tu pro fe so ra zwy czaj ne go na uk hu -
ma ni stycz nych w za kre sie hi sto rii ks.
An drzej Ha nich otrzy ma w 2014 r.
za ca o ksztat do rob ku na uko we go,
z naj wik szym po ha bi li ta cji osi gni -
ciem, dwu to mo w „pro fe sor sk ksi -
k” wy da n w 2012 ro ku, o opol skim
okre sie y cia i dzia al no ci jed nej z naj -
zna ko mit szych po sta ci po wo jen ne go
Ko cio a w Pol sce, sy na zie mi l -
skiej, kar dy na a Bo le sa wa Ko min ka.
Pierw szy tom to mo no gra fia pt. Ksidz
in fu at Bo le saw Ko mi nek, pierw szy
ad mi ni stra tor apo stol ski l ska Opol -
skie go (1945-1951), dru gi to edy cja
omó wio nych w pierw szym to mie enun -
cja cji pa sto ral nych z je go opol skie go
okre su. Ten m dry, kon cy lia cyj ny pa -
sterz, sza nu j cy „in no” l za ków
i pol skich Kre so wian, zo sta w 1951 ro -
ku zmu szo ny przez wa dze PRL
do opusz cze nia die ce zji. Niem cy uwa -
a li go za pol skie go na cjo na li st, a pol -
skie wa dze na pit no wa y go za rze ko -
my an ty po lo nizm. 

Ks. Bo le saw Ko mi nek sta si pó niej,
ini cja to rem i au to rem ogo szo ne go
w 1965 ro ku Or dzia bi sku pów pol skich
do ich nie miec kich bra ci w Chry stu so -
wym urz dzie pa ster skim, ze syn ny mi
so wa mi „udzie la my wy ba cze nia i pro -
si my o nie”, któ re uzna ne zo sta y przez
wie lu, wrcz za akt zdra dy na ro do wej. 

Pa ra fia w Prósz ko wie i Przy sie czy

W po o wie 2003 ro ku. ks. An drzej Ha 
nich wy ró nio ny zo sta przez Sto li c
Apo stol sk, na wnio sek ar cy bi sku pa
Al fon sa Nos so la, pa pie skim ty tu em
Ka pe la na Je go wi to bli wo ci, to jest
god no ci pra a ta przy zna wa n za „pra -
c i za su gi dusz pa ster skie w Ko cie le lo -
kal nym”, po czym od dnia 18 mar -
ca 2007 r, obej mu je ja ko pro boszcz
podopol sk pa ra fi w. Je rze go w Prósz -
ko wie, z fi lial nym ko cio em w Przy sie -
czy. Cze ka go tu mnó stwo pra cy zwa yw -
szy na ko niecz no ra to wa nia,
przy po mo cy grun tow nych kosz tow -
nych re mon tów obu ko cio ów, szcze gól -
nie za byt ko we go pa ra fial ne go w Prósz -
ko wie z 1687 ro ku, któ ry jest per 
ar chi tek tu ry sa kral nej l skie go ba ro ku
a tak e ko cio a fi lial ne go w Przy sie czy
z 1925 ro ku. W kil ka lat pó niej, w 2014
ro ku, mu sia no ko niecz nie prze pro wa dzi
nie zwy kle trud ny re mont wzmoc nie nia
skar py i naj bar dziej uszko dzo nej i za gro -
o nej cz ci mu ru opo ro we go wo kó
za byt ko we go ko cio a w Prósz ko wie, po -
przez wy ko na nie tzw. „pasz cza” el be -
to we go na któ ry zu y to 200 ton be to nu. 

Co raz trud niej by o zdo by na te nie -
zbd ne pra ce po trzeb ne rod ki fi nan so -

we, tym bar dziej e aby od so ni ca e
pik no za byt ko wej ba ro ko wej wi ty ni
po sta no wio no wy mie ni na wierzch ni
na ca ym pla cu przy ko ciel nym i otwo -
rzy go na ry nek miej ski.

Ugo tuj z ksi dzem pro fe so rem

Wte dy ujaw ni si jesz cze in ny ta lent
ksi dza pro fe so ra – ta lent ku char ski.
Oka za o si, e lu bi w wol nej chwi li
wpa do kuch ni, aby co upich ci
a tak e zbie ra, gdzie si da o, prze pi 
sy ku li nar ne, któ re ry cho wy pe ni y mu
kil ka dzie sit ka je tów. Kie dy wic za cz -
o bra ko wa pie ni dzy na do ko cze nie
ko niecz nych re mon tów, po sta na wia si
do o y, prze zna cza jc na ten cel do chód
ze sprze da y, wy da nej przy po mo cy
Urz du Mar sza kow skie go, pierw szej
ksi ki ku char skiej pt. Opolsz czy zna
w wie lu sma kach. Skar by dzie dzic twa ku -
li nar ne go. 2200 wy pró bo wa nych i po -
le ca nych prze pi sów na przy sma ki kuch -
ni do mo wej (Opo le 2012), któ ra
by ska wicz nie si ro ze sza. Ogrom ne po -
wo dze nie pierw szej  – jak j na zwa -
no – „pa ra fial nej ksi ki ku char skiej”,
w któ rej krok po kro ku przej rzy cie tak
aby nikt nie mia ko po tu z przy go to wa -
niem da nej po tra wy czy de se ru, opi sa -
ne s spo so by ich przy rz dza nia, wszyst -
kie za po cho dz z kuch ni opol skiej,
za ch ci o au to ra do przy go to wa nia ko -
lej nej, po sze rzo nej o trzy sta do dat ko -
wych, nie zna nych mu wcze niej, prze -
pi sów przy sa nych mu gów nie przez
od bior ców pierw szej, ale tym ra zem ju
z ca e go kra ju.

Dru ga ksi ga pt. Sma ki pol skie
i opol skie. Skar by dzie dzic twa ku li nar -
ne go. 2500 wy pró bo wa nych i po le ca -
nych prze pi sów na przy sma ki kuch ni
do mo wej (Opo le 2014), na zy wa na
naj grub sz i naj ci sz (wa y po -
nad 2,5 kg), ksi k ku char sk, oka -
za a si tak e be st se le rem i trze ba

by o zde cy do wa si na jej do druk.
Wspo mnia ny re mont mu ru opo ro we -
go zo sta po myl nie za ko czo ny, ale
prze cie cze ka j pa ra fi dal sze re -
mon ty za byt ko wej wi ty ni na któ re
do chód z ko lej nej, trze ciej, przy go to -
wy wa nej do dru ku ksi ki ku char -
skiej Opolsz czy zna w wie lu sma kach,
któ ra uka e si w li sto pa dzie 2016 r.,
na pew no si przy da.

* * *

Nie ste ty, ra my te go ar ty ku u nie po -
zwa la j na za pre zen to wa nie wie lu in nych
do ko na ks. prof. An drze ja Ha ni cha
np.: wspo ma ga nia ma te rial ne go do mów
dla sa mot nych ma tek, dzie ci nie pe no -
spraw nych, schro nisk dla bez dom nych
lub do mów star ców uszko dzo nych przez
po wód stu le cia w 1997 ro ku; wy mie nie -
nia spra wo wa nych ró nych in nych funk -
cji spo ecz nych i na uko wych; przy po -
mnie nia, e by kil ka lat ka pe la nem
Pa stwo wych Stra y Po ar nych
na Opolsz czy nie, oraz wy li cze nia
wszyst kich otrzy ma nych wy ró nie. 

Mu sz po prze sta na wy mie nie niu
kil ku za le d wie: za opie k nad za byt ka -
mi, za za su gi dla Wo je wódz twa Opol -
skie go, Zo te go Lau ru Umie jt no ci
i Kom pe ten cji przy zna ne go przez Ka -
to wic k i Opol sk Izb Go spo dar cz,
na gro d im. Ka ro la Miar ki, czy te - co
so bie bar dzo ce ni - Pla ty no we go Lau ru
Umie jt no ci i Kom pe ten cji za wkad
w na uk i kul tu r l ska, wr czo ny mu
pod czas uro czy stej ga li w Sa li Mu zy -
ki i Ta ca w Za brzu 17 stycz nia 2015
ro ku.

Kie dy po wsta wa ten ar ty ku ks. An -
drzej Ha nich mia za so b 40 lat ka pa -
stwa i 65 lat y cia, my l jed nak, e jesz -
cze nie jed nym do ko na niem w su bie:
lu dziom, Ko cio o wi i na uce, mo e nas
za sko czy, cze go na le y je mu i nam y -
czy. 



To tylko wyimek z bogatego dorobku ks. prof. Andrzeja Hanicha
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NaZamku Sieleckim w Sosnowcu na nieduej, ale bardzo
ciekawie zaaranowanej wystawie, wskrzeszono ycie

ydowskiej spoecznoci sprzed II wojny wiatowej. Kurator
wystawy Monika Kempara powiedziaa: „Chcemy przywró-
ci pami tamtych miast i tamtych czasów”. Ja z satysfakcj
stwierdzam, e to si udao. Na maej przestrzeni umieszczo-
no wiele wspaniaych pamitek – niemych wiadków prze-
szoci, jak choby nadpalona Tora wyniesiona z bdziskiej
synagogi. Wanym elementem ekspozycji s liczne fotografie
i dokumenty. Przywoano pami o wybitnych Zagbiakach
ydowskiego pochodzenia: Wadysawie Szpilmanie, Ma-
ksymilianie Lubelskim i najwaniejszej postaci sosnowieckiej
wystawy Rutce Laskier, której pamitnik sta si wiatowym
bestsellerem (jego obcojzyczne wydania prezentowane s w
szklanej gablotce). 

Peny tytu wystawy w Sosnowieckim Centrum Sztuki Za-
mek Sielecki brzmi „Róne wiaty – jedna historia. Dzieje lud-
noci ydowskiej w Zagbiu Dbrowskim”. Tytu jest jedy-
nie mocnym sygnaem, gdyby ambitne zaoenia twórców
wystawy chcie zrealizowa, naleaoby przeznaczy na pre-
zentacj znacznie wiksz powierzchni. Uwaam jednak, e
autorom ekspozycji nale si sowa najwyszego uznania. Przy-
pominanie dobrej, wspólnej historii jest koniecznoci, nie wol-
no o niej zapomina, w przeciwnym wypadku cakowicie za-
wadn nami ze mity. 

Dzisiaj w Zagbiu Dbrowskim pozostao ju niewielu y-
dów. Wystawa przywraca pami o ich yciu przede wszyst-
kim w Bdzinie i Sosnowcu. Zgromadzone judaika pochodz
z Muzeum w Sosnowcu, ze zbiorów znanego kolekcjonera y-
dowskich pamitek Adama Szydowskiego, s tu równie zdj-
cia z Narodowego Archiwum Cyfrowego i z rodzinnego ar-
chiwum Szpilmanów (dziki uprzejmoci Haliny Szpilaman,
wdowy po wielkim kompozytorze). 

Uwag przycigaj balsaminki – ozdobne pojemniki na won-
ne zioa lub korzenie uywane zarówno w domu, jak i syna-
godze na zakoczenie szabatu, szczególnie ta w ksztacie ryb-
ki. Obok mezuza – may, poduny pojemnik wykonany
najczciej z metalu lub drewna, zawierajcy zwinity w ru-
lonik pergamin (klaf), na którym zapisane s rcznie dwa frag-
menty z Tory i dwa z Ksigi Powtórzonego Prawa. Jest i mod-

Przywracanie
pamici

litewnik ydowski (selichot), obowizkowo jarmuka (kipa) –
mae okrge nakrycie gowy dla mczyzn uywane podczas
modlitwy, na co dzie bya skromna, czarna a od wita oka-
zaa, czsto aksamitna, ozdobiona haftem. Trudno nie powici
duszej uwagi naczyniu na etrog (w hebrajskim znaczy tyle,
co owoc cytrusowy), suyo ono do przenoszenia owocu do
synagogi w wito Sukkot, najczciej przybierajc ksztat owo-
cu, czasami form szkatuki. 

Niezwyk historyczno-sentymentaln warto przedsta-
wia wspomniany ju nadpalony dziewitnastowieczny zwój Tory
z jagnicej skóry wyniesiony ze zgliszcz bd z poncej b-
dziskiej synagogi. Potna brya tej ydowskiej wityni usy-
tuowana u stóp zamku widoczna jest na fotografiach. Jest i jad,
czyli wskanik w ksztacie rki z wycignitym palcem wska-
zujcym, uywany podczas publicznego czytania Tory. Talmud
Babiloski ley obok Ksigi pamici osoby zmarej (Szymszon
Kuperman, 1922 r.) – oba cymelia, jak i wiele innych przed-
miotów, pochodz ze wspaniaej kolekcji Adama Szydow-
skiego. Przykadem doskonaoci ydowskich artystów-rze-
mielników s lampy chanukowe, zwaszcza ta z przeomu
XVIII i XIX w. ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu. Lampa cha-
nukowa (chanukija) o omiu zbiorniczkach na oliw (zapala-
no take wiece) umieszczonych na prostoktnej podstawce z
ozdobn ciank tyln i ciankami bocznymi. Po bokach tyl-
nej cianki znajduj si dodatkowe zbiorniczki, zwane szames.
Palone s w domach na wito Chanuki (przez osiem dni) a tak-
e w bónicach. Jest take zwyczaj palenia w sobotni wieczór
dwóch wieczek w bocznych lichtarzykach przy tylnej ciance. 

Warto na duej zatrzyma si przy ciance powiconej wy-
bitnemu sosnowiczaninowi Wadysawowi Szpilmanowi. Roz-
sawi go na cay wiat swoim genialnym filmem „Pianista” Ro-
man Polaski. Szpilman urodzi si w Sosnowcu w 1911 r. w
ydowskiej rodzinie, jako najstarsze dziecko Samuela Szpil-
mana i Edwardy z domu Rappaport, mia troje rodzestwa. Nie-
zwykle utalentowany muzycznie studiowa w Warszawie, Wied-
niu i Berlinie. By uznanym w wiecie pianist i kompozytorem,
pozostawi ponad 500 popularnych piosenek, w tym takie nie-
miertelne przeboje jak „Tych lat nie odda nikt”, „Trzej przy-
jaciele z boiska”, „W maym kinie”, „Przyjdzie na to czas”, „Jut-
ro bdzie dobry dzie” i wiele, wiele innych. Posta niezwykle
barwna i przez to kontrowersyjna. Wadysaw Szpilman zmar
w Warszawie w 2000 roku. Kolejn postaci, której winnimy
dobr pami jest Maksymilian Lubelski, jeden z najstarszych
obywateli Sosnowca, znany przedsibiorca budowlany. Wzniós
wiele kompleksów mieszkalnych i reprezentacyjnych gmachów
bdcych ozdob miasta. Peni funkcj prezesa Stowarzyszenia
Wacicieli Nieruchomoci, by radnym miejskim, spoeczni-
kiem wspomagajcym instytucje o charakterze socjalnym. Za-
syn w czasie wojny polsko-bolszewickiej patriotyczn po-
staw, co zjednao mu uznanie i szacunek mieszkaców
miasta. Jego sylwetk zamieci w 1934 r. wychodzcy w War-
szawie „Nasz Przegld”. 

Kolejn bohaterk sosnowieckiej wystawy jest bdzinianka
urodzona w Gdasku Rutka Laskier. Losy modziutkiej dziew-
czyny i jej pamitnik to temat na osobny artyku. Rutka ukry-
a zielony, 60-kartkowy zeszyt pod schodami domu, w którym
mieszkaa w Bdzinie w getcie na Warpiu przy ul. 1 Maja (Ka-
sernestrasse) 13. Stanisawa Sapiska, która po likwidacji get-
ta w 1943 roku i powrocie do mieszkania odnalaza pamitnik
ujawnia go wiatu dopiero po 63 latach. Z pomoc wspomi-
nanego ju Adama Szydowskiego, prezesa Zagbiowskiego
Centrum Kultury ydowskiej, przekazaa go do druku. Ksi-
ka wydana nakadem Dziennika Zachodniego szybko staa si
sensacj. W Polsce dziennik Rutki mia ju kilka wyda. Zos-
ta przetumaczony take na: angielski, hiszpaski, woski, heb-
rajski, portugalski, holenderski i francuski. Losy dziennika bu-
dz nadal emocje – czy Stanisawa Sapiska, która go
upublicznia miaa prawo wywie go do Izraela? Na wysta-
wie w Zamku Sieleckim podjto ciekaw prób odtworzenia
mieszkania Laskierów.

Jednym zdaniem: to wystawa godna polecenia. W miecie,
które latami szczycio si tym, e jest tworem czterech kultur
trzeba mozliwie najczciej przypomina te, które odchodz
w niepami! 

WITOLD KOCISKI
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Róne wiaty
– jedna
historia

Sosnowiec, ul. Modrzejowska, lata 20. ubiegego wieku

Tal mud Ba bi lo ski 1886 r. (1), ze zbio rów Ada ma Szy dow skie go; Lam pa
cha nu ko wa, prze om XIX/XX w. (2), ze zbio rów Mu zeum w So snow cu; Ksi 
ga pa mi ci oso by zmar ej. Szym szon Ku per man (3), ze zbio rów Ada ma
Szy dow skie go

Wspomnienie o rodzinie Laskierów Pamitki z mieszkania ydowskiego

Obcojzyczne wydania Pamitnika Rutki Laskier
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SCS – ZAMEK SIELECKI



50

Ko o, pa pier wy pre pa ro wa ny
z wó kien ro lin nych, ni ci ba we nia ne, 2016

Ko ro na, in sta la cja, 2016 Pier wot ne tkan ki, pa pier wy pre pa ro wa ny z wó kien ro lin nych, 2016

Kie run ki, pa pier wy pre pa ro wa ny
z wó kien ro lin nych, 2016

Ko lum na, pa pier wy pre pa ro wa ny
z wó kien ro lin nych, 2016
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GA LE RIA
SZTU KI WSPÓ CZE SNEJ
„ELEK TROW NIA”
CZE LAD

MA RIA
MA TY JA -ROZ PA RA

Impuls
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Daw no nie wi dzia am w l skich ga -
le riach wy sta wy, któ ra tak zna ko mi -

cie wpi sy wa a by si we wn trze, w któ -
rym za ist nia a, jak „Im puls” Ma rii
Ma tyi -Roz pa ry. Na pierw szy rzut oka
tej eks po zy cji pra wie... nie wi da! Nie
jest to dzie em przy pad ku, bo wiem ar -
tyst ka uko czy a ar chi tek tu r wntrz,
za tem ina czej po strze ga prze strze.
Za zwy czaj do pre zen ta cji dzie a ma lar -
skie go czy gra ficz ne go, ale te ró ne -
go ro dza ju in sta la cji, naj bar dziej na da -
j si wn trze neu tral ne – wy bie lo ne
cia ny z wy ra fi no wa nym owie tle -
niem. Ma ria Ma ty ja-Roz pa ra dla po -
trzeb tej wy sta wy wy bra a obiekt po in -
du strial ny, ja kim jest Ga le ria Sztu ki
Wspó cze snej „Elek trow nia” w Cze la -
dzi na te re nie daw nej ko pal ni „Sa -
turn”. Do za to czo ne go wn trza, w któ -
rym zo sta y za cho wa ne gi gan tycz ne
ma szy ny, z zabytkow pod o g po -
kry t w geo me trycz ne wzo ry pyt ka mi,
wpro wa dzi a, a ra czej roz pro wa dzi a
w roz licz nych miej scach sub tel ne obiek -
ty wy ko na ne z pa pie ru po zy ska ne go
z wó kien ro lin nych. Wik szo bry
zo sta a na ni za na na roz ci ga j ce si we
wszyst kich kie run kach sznur ki, co nie -
któ re za dzierz gni te s na me ta lo we pa -
le i ster cz jak wócz nie, in ne spa da j
(le d wo pod trzy my wa ne przez cien kie
lin ki) z wy so ka, jak kro ple krwi. Czym
s owe bry ki – ostro cia ny, roz wie szo -
ne w ró nych kie run kach, krzy u j ce
si, po d a j ce jed ne za dru gi mi, opa -
da j ce z wy so ko ci do kr gu wia ta...
Zda j si wspó gra z roz o o n na pod -
o dze in sta la cj, uka da j c si w obiekt
na zwa ny Ko ro n, al bo z nie wiel kich
roz mia rów Ko em z wpi sa nym w je go
ro dek trój k tem. To za le d wie pl ta ni -
na ni tek ba we nia nych uo o nych
na bia ym pod o u, usy tu owa na nie co
z bo ku, na jed nej ze cian te go nie zwy -
ke go wn trza. O czym opo wia da j? Co
prze ka zu j nam wy ko na ne z wók ni ny
i z be to nu mi secz ki – wy zna cza j ce dro -
g od jed nej in sta la cji do dru giej?
A po dro dze ulo ko wa no na gra nie vi deo,
przed sta wia j ce od bi ja j ce si od brze -
gu mor skie fa le, a prze strze wy pe nia
ich szum i prze two rzo ne elek tro nicz nie
dwi ki. Co ta kie go Ma ria Ma ty -
ja – Roz pa ra chce prze ka za w dru j -
cym od obiek tu do obiek tu, sta ra j cym
si po ska da je w ja k opo wie
(o czym?), od czy ta prze sa nie.

Jak mó wi ar tyst ka, cza sem wy star czy
im puls, by przy po mo cy wa snej wra -
li wo ci i wy obra ni roz wi n le d wie za -
sy gna li zo wa ny pro blem.

Tym im pul sem s ce gla no -czer wo ne
obiek ty i sza ro-bia e musz lo-ka mie nie.
Ogar nia jc wszyst kie te ele men ty szyb -
ko mo na od gad n, e te ma tem prze -
wod nim wy sta wy s roz my la nia
nad isto t wia ry, bar dzo in tym ne, nie -
do po wie dzia ne, nie do okre lo ne, prze -
ka za ne w nie wia ry god nie sub tel ny
spo sób. Bo có mo e skry wa krg

krzy u j cych si ze so b czar nych pa -
ty ków, czer wo ne nit ki Ko a czy pa pie -
ro we kro ple: czy nie ko ja rz si
wprost z ko ro n cier nio w, go w
Ukrzy o wa ne go, dro g na Gol go t
i mo rzem – Je zio rem Ge ne za ret, któ -
re by o wiad kiem cu dów Chry stu sa,
wt pli wo ci je go uczniów, ró dem
wia ry? Czy ster cz ce wócz nie za ty -
tu o wa ne Kie run ki nie ma j in spi ro wa
na szych my li o trans cen den cji, zd a -
jc my la mi ku nie ogar ni tym praw -
dom, do bar dzo oso bi stych re flek sji
o so bie sa mym. 

Wy sta wa „Im puls” Ma rii Ma tyi -Roz -
pa ry to – mo im zda niem – bo daj naj cie -
kaw sza re ali za cja te ma tu sa kral ne go
w sztu ce w mi nio nych la tach. Je li
zde rzy „Im puls” z miej scem – elek -
trow ni, któ ra na prze strze ni wie ku,
od po czt ku in du stria li za cji te go mia -
sta, by a miej scem pra cy dzie si tek
lu dzi, któ rzy pra co wa li tu w po cie czo -

a, któ rzy – zwy cza jem gór ni czym – wi -
ta li si so wa mi „Szcz, Bo e”, któ -
rzy wy ku wa li tu swo je dro gi krzy o we
dnia co dzien ne go, trud no o wspa nial -
sz me ta fo r, ni t, za pro po no wa n
przez Ma ty j -Roz pa r. 

Ar tyst ka wy sta w za pro jek to wa a
spe cjal nie do te go wn trza. Po pro wa -
dzo na we wszyst kich kie run kach sie
sznur ko wych li nii ma – ni czym prze -
wod nik – kie ro wa na sz uwa g na ko -
lej ne obiek ty, po wo do wa od kry wa nie
ko lej nych ele men tów, za ska ku j cych
sw nie by wa , wy ra fi no wa n pro sto -
t. To nie zwy ka lek cja wy obra ni,
zbu do wa na z cz stek ele men tar nych,
b d cych ró dem y cia i mier ci, pro -
wa dz cych dys kurs teo lo gicz ny mi dzy
so b i z na mi sa my mi. War to po d y
la dem roz ry so wa nym przez Ma ri
Ma ty j -Roz pa r, by spo tka na tej dro -
dze sie bie sa me go. 



Czasem
wystarczy impuls
WIESAWA KONOPELSKA
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Ma ria Ma ty ja Roz pa ra – stu dio wa a w Aka de mii Sztuk Pik nych w Kra ko wie
na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Wntrz, a na stp nie na Wy dzia le Ma lar stwa (stu 
dia po dy plo mo we w tej sa mej uczel ni). Pro wa dzi dzia al no ar ty stycz n w za 
kre sie ma lar stwa, ry sun ku i pro jek to wa nia. Two rzy obiek ty z pa pie ru uni ka 
to we go oraz pro wa dzi dzia al no dy dak tycz n. Jest czon kiem Sto wa rzy sze nia
Pa ste li stów Pol skich i Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków.
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– Naj pierw chcia em bar dzo po dzi 
ko wa, e zna laz pan czas na roz mo 
w w ta kim na pi tym mo men cie, bo
wa nie trwa ko lej na edy cja kon kur su
or ga no we go. 

– Ja rów nie chcia em si po dzie li ra -
do ci, e mo g si wy po wie dzie dla te -
go zna ko mi te go, tak sil nie osa dzo ne go
w na szym re gio nie pi sma. Bar dzo so bie
ce ni my mo li wo ci kon tak tu ze spo e -

cze stwem na sze go re gio nu po przez to
pi smo.

Rze czy wi cie, trwa wa nie kon kurs
or ga no wy, któ ry od by wa si nie tyl ko
w na szej Aka de mii Mu zycz nej, ale rów -
nie w kil ku in nych miej scach w Ka to -
wi cach. Do tych czas nie by o w Ka to wi -
cach ta kie go kon kur su or ga no we go.
Wi za o si to z trud no cia mi lo gi -
stycz ny mi, po nie wa w Ka to wi cach

ma my bar dzo du o zna ko mi tych in -
stru men tów, na to miast prze su cha nia
kon kur so we ro dz pew ne trud no ci na -
tu ry or ga ni za cyj nej. Obec nie, kie dy ma -
my wspa nia y, no wy in stru ment w au li
im. Bo le sa wa Sza bel skie go, mo e my
sta si cen trum tych dzia a kon kur so -
wych. Ma my na dzie j, e ten kon kurs
b dzie si roz ra sta, jak wie le in nych
kon kur sów wy ko naw czych, w tym tak -
e or ga no wych.

– Za cz li my na sz roz mo w od kon 
kur su or ga no we go nie przy pad ko wo,
bo wiem ten in stru ment jest pa nu bar 
dzo bli ski.

– Tak, przede wszyst kim je stem zwi -
za ny z or ga na mi – tak na praw d od dziec -
ka, oj ciec by or ga ni st w Biel sku, ale
tak e z po krew ny mi dzie dzi na mi mu zycz -
ny mi: teo ri czy kom po zy cj osa dzam
w od nie sie niu do te go in stru men tu. Uwa -
am, e ta ka spo isto dzia a ar ty stycz -
nych wspar tych teo ri, ba da nia mi na uko -
wy mi, kom po zy cj, da je mi lep sz
pod sta w do wia ry god nej in ter pre ta cji
dzie or ga no wych. I rze czy wi cie jest to
naj bli sza mo je mu ser cu dzia al no,
tak e i przez to, e dzia am ja ko or ga ni -
sta ba zy li ki w. Woj cie cha w Mi ko o wie
od wie lu lat. Znaj du je si tam zna ko mi -
ty in stru ment z epo ki wcze sno ro man tycz -
nej, je den z naj lep szych w tej ska li, nie tyl -
ko w Pol sce, ale w ca ej Eu ro pie.
Wi dzia em wie le za byt ko wych in stru men -
tów z pierw szej po o wy XIX wie ku
w Niem czech, we Wo szech, w Szwaj ca -
rii i w Skan dy na wii – i na praw d, po rów -
nu jc je z ty mi w Mi ko o wie, uwa am, e
jest to je den z naj pik niej szych za byt ków
bu dow nic twa or ga no we go. Tym bar -
dziej e jest to za by tek zbu do wa ny przez
zna ko mi te go or gan mi strza l skie go, Jo -
han na Has sa, któ ry mia swój warsz tat
w Gub czy cach.

– Od wie lu lat an ga u je si pan
w wie lo dnio wy cykl zna ko mi tych kon 
cer tów Mi ko ow skich Dni Mu zy ki. Czy
po ob j ciu urz du rek to ra b dzie pan
kon ty nu owa t dzia al no? 

– By em jed nym z ini cja to rów Mi ko -
ow skich Dni Mu zy ki, któ re ist nie j
od 1991 ro ku. W dal szym ci gu b d
spra wo wa funk cj dy rek to ra fe sti wa lu,
któ ry w 2017 ro ku od b dzie si ju
po raz 27. 

– O tym, e lsk to wy jt ko we miej 
sce na or ga no wej ma pie wia ta, mo e 
my si prze ko na scho dzc do piw ni cy
Aka de mii Mu zycz nej, do Mu zeum Or 
ga nów l skich, któ re nie daw no, bo
w 2014 r. ob cho dzi o swo je 10le cie. Czy
ist nie je szan sa na zna le zie nie no wej,
wik szej sie dzi by dla te go wy jt ko 
we go mu zeum?

– Trze ba roz ró ni dwie rze czy – stan
dzi siej szy i przy szo w dzia al no ci
Mu zeum Or ga nów l skich, któ re go
sze fem jest prof. Ju lian Gem bal ski. Mu -
zeum, któ re po wsta o z je go ini cja ty wy,
jak i zgro ma dzo ne przez nie go eks po na -
ty, to jest wiel kie osi gni cie, na ska l
nie tyl ko pol sk, ale tak e eu ro pej sk. To
mu zeum ist nie je w Aka de mii Mu zycz -
nej i ko rzy sta z jej ba zy lo ka lo wej,

Z pro fe so rem WA DY SA WEM SZY MA SKIM,
rek to rem Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach

roz ma wia MA REK LYSZ CZY NA

Wpi sa
na sz aka de mi

w eu ro pej sk
wia do mo
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i bar dzo do brze, ale ro dzi si py ta nie
o przy szo: co da lej, bo licz ba eks po -
na tów bar dzo szyb ko ro nie, a wród
eks po na tów s in stru men ty o nie zwy kej
war to ci. Pro wa dzi my roz mo wy z prof.
Gem bal skim o przy szo ci mu zeum
i do o y my wszel kich sta ra, e by ta pla -
ców ka roz wi ja a si dy na micz nie, i e -
by zna la za tak e god n sie dzi b lo ka -
lo w dla tak wa nych dla na szej kul tu ry
mu zycz nej zbio rów. Na l sku,
od XIII wie ku or ga ny by y jed nym,
z naj wa niej szych in stru men tów, zwi -
za nych nie tyl ko z kul tu r y cia co dzien -
ne go, re li gij ne go, ale z ca  prze strze ni
kul tu ral n l ska.

– Nie daw no zo sta pan pro fe sor rek 
to rem ka to wic kiej Aka de mii Mu zycz 
nej. Ja ka b dzie ta uczel nia pod pa na
zwierzch nic twem?

– Trud no w tej chwi li o ja kie de kla -
ra cje. Na pew no s dwa wa ne ele men -
ty, dwa fi la ry ist nie nia: ko rzy sta nie
z tra dy cji te go miej sca, two rzo nej,
kszta to wa nej przez tak zna ko mi te gro -
no twór ców, pro fe so rów, wy ko naw -
ców – to jest ol brzy mia li sta lu dzi wy -
so kiej kla sy, któ rzy nie mal od 90. lat
two rz to miej sce. Za tem po pierw sze,
to osa dze nie na szej dzia al no ci w tra -
dy cji. Za cho wa nie te go wszyst kie go,
cze go do ko na li po przed ni rek to rzy
od sa me go po czt ku, od pierw sze go rek -
to ra Wi tol da Frie man na, po przez ko lej -
ne la ta, a po do ro bek, któ ry jest dzie -
em bez po red nich mo ich po przed nich.
Mam na my li pro ce sy roz bu do wy i re -
no wa cji, któ re mia y miej sce w ostat nich
la tach. Wszyst ko to spra wia, e osi gni -
cia rek to rów, ale tak e ca ej ka dry dy -
dak tycz nej i ar ty stycz nej, s zna ko mi te.
Isto t dzia al no ci uczel ni s ba da nia na -
uko we, ar ty stycz ne oraz dzia al no
dy dak tycz na, i w tej prze strze ni szczy -
ci my si wiel ki mi osi gni cia mi. To
wszyst ko chce my ochra nia i pre zen to -
wa wia tu. 

Z dru giej stro ny, ja ko no we kie row nic -
two uczel ni, chcie li by my do o y wa -
sne po my sy, któ re b d si kszta to wa
i kry sta li zo wa. Jed nym z nich jest za -
pew nie nie bar dziej in ten syw nej i wia -
do mej obec no ci uczel ni w prze strze ni
eu ro pej skiej. To, e jest to uczel nia
zna ko mi ta, w Pol sce po wszech nie wia -
do mo, ale chcia bym, aby ta wia do mo
by a szer sza. Chcia bym, aby lu dzie
dzia a j cy w Eu ro pie wie dzie li, e tu,
w Ka to wi cach, ist nie je uczel nia na tak
wy so kim po zio mie, e jest to uczel nia,
któ ra nie od bie ga od zna ko mi tych aka -
de mii eu ro pej skich, a wie le z nich na wet
prze wy sza po zio mem na ucza nia
i kszta ce nia. Chcie li by my, e by to
od czu cie w wia do mo ci eu ro pej skiej
by o jesz cze sil niej sze.

– A czy owa eu ro pej ska wia do mo
nie jest cz ci szer sze go pro ble mu, bo
Ka to wi ce, mi mo wspa nia ej i bo ga tej
tra dy cji mu zycz nej, wci nie s po 
strze ga ne przez pry zmat do ko na mu 
zycz nych.

– To jest wy nik ist nie j cych wci ste -
reo ty pów i sche ma tów w wia do mo ci,

we dug któ rych lsk to czar na zie mia,
któ ra przede wszyst kim by a sie dzi b
prze my su, na to miast mniej na ga nia -
no sfe r kul tu ry, któ ra tu taj jest prze cie
zna ko mi cie roz wi ni ta. Prze kszta ce -
nia Ka to wic i re gio nu w ostat nich kil ku -
na stu la tach na stra ja j bar dzo opty mi -
stycz nie. Mam na my li dy na micz n
dzia al no wadz mia sta, któ ra do pro -
wa dzi a do si gni cia po ty tu Mia sta
Kre atyw ne go Mu zy ki UNE SCO. Co
bar dzo istot ne, po wsta y no we in we sty -
cje kul tu ral ne, sa le kon cer to we, pro wa -
dzo ne s re mon ty obiek tów ju ist nie j -
cych. To wszyst ko stwo rzy o zna ko mi t
ba z, i rze czy wi cie trze ba zin te gro wa -
nej po sta wy, nie ty le wadz cen tral -
nych w War sza wie, bo na to chy ba ra -
czej nie mo e my li czy, ale jesz cze
wik szej in te gra cji i kon so li da cji wszyst -
kich si re gio nu, po to, aby po ka za si
w Eu ro pie ja ko re gion o nie zwy kle bo -
ga tych tra dy cjach kul tu ral nych. 

War to do da, e na sze tra dy cje i bo -
ga ty do ro bek jest tak e dzie em cz ci
spo ecz no ci in nych na ro dów. To jest bo -
gac two te go re gio nu. Nie mo na tej, cza -
sem trud nej hi sto rii trak to wa ja ko ob -
ci e nia – prze ciw nie, szu kaj my ja snych
i do brych punk tów – trak tuj my je ja ko
bo gac two. Z punk tu wi dze nia ana li zy
rze czo wej wie lo kul tu ro wo wpy wów
nie miec kich, cze skich, y dow skich, pol -
skich a na wet ro syj skich jest na szym
wiel kim bo gac twem, któ re mo e my
po ka za wia tu.

– To nie b dzie a twe. Ob ser wu jc
dzi siej sz sy tu acj w Eu ro pie, trud no
o ja kie opty mi stycz ne per spek ty wy.

– To jest do bre py ta nie i bar dzo susz -
na re flek sja. Za wsze po win ni my si za -
sta na wia, co da lej – tak e w ska li ma -
kro. Na to miast nie wt pli wie dzi siaj s
ta kie mo li wo ci, e sil ny oro dek re gio -
nal ny jest w sta nie od dzia y wa – tak -
e na in ne re gio ny – nie tyl ko kra ju, ale
i ca ej Eu ro py. Dzi ki mo li wo ciom ko -
mu ni ka cyj nym i pro mo cyj nym, jest to
re al ne. Abs tra hu jc od spo rów do ty cz -
cych przy szo ci Eu ro py w kwe stii
struk tu ry czy or ga ni za cji po li tycz nej, b -
dc po za spo ra mi na tu ry sys te mo wej,
mo e my two rzy wi ze ru nek na sze go re -
gio nu ja ko re gio nu dy na micz ne go. To
wy da je mi si ca ko wi cie re al ne..

– Wspo mnie li my o ju bi le uszu Mu 
zeum Or ga nów. A przed na mi ko lej ny,
wiel ki ju bi le usz, dzie wi dzie si cio le 
cia ist nie nia Aka de mii Mu zycz nej.

– Tak. 2019 rok b dzie ro kiem ob cho -
dów dzie wi dzie si cio le cia ist nie nia
Aka de mii Mu zycz nej, któ ra roz po cz -
a dzia al no ja ko l skie Kon ser wa to -
rium Mu zycz ne, prze kszta co ne w Pa -
stwo w Wy sz Szko  Mu zycz n,
a na stp nie, w 1979 ro ku, w Aka de mi
Mu zycz n. Przez wszyst kie la ta za cho -
wa na zo sta a ci go dzia al no ci struk -
tu ry uczel ni, dzia al no ci ar ty stycz nej
i twór czej w opar ciu o ka te dry, kla sy pe -
da go gów, któ rzy z po ko le nia na po ko -
le nie prze ka zu j wie dz i umie jt no ci.
Oczy wi cie, przy go to wu je my si do te -
go ju bi le uszu ju te raz. Chcie li by my,

aby w ra mach przy go to wa do ob cho -
dów, wy ko rzy sta bar dzo dy na micz n
pro mo cj tej za su o nej uczel ni, aby j
jesz cze sze rzej po ka za w Eu ro pie.
Oczy wi cie pro mo cja pro wa dzo na jest
przez ca y czas, bo wiem przy je da j
do nas stu den ci z in nych kra jów i jest ich
co raz wi cej, a to jest dla nas bar dzo po -
zy tyw ne zja wi sko. Przy tym ma my
wia do mo, e to jest pro jekt wie lo let -
ni i du go ter mi no wy. 

– Pod sta wo w dzia al no ci ka dej
uczel ni jest dzia al no na uko wa i ba 
daw cza. 

– Dzia al no na uko w w przy pad ku
dys cy plin ar ty stycz nych ro zu mie my tak -
e ja ko sze ro ko po j t dzia al no twór -
cz. Oczy wi cie, ka da prze strze cza -
so wa nie sie no we wy zwa nia. Ca y czas
mu si my my le o tym, aby na sza uczel -
nia by a atrak cyj na dla przy szych po ko -
le, któ re tu b d pra co wa y ar ty stycz -
nie, na uko wo i b d kszta ci y ko lej ne
po ko le nia – miej my na dzie j – wy bit nych
ar ty stów. W lad za tym po wsta j wi zje
no wych kie run ków. My li my, aby do sto -
so wa ofer t do ocze ki wa nych pro fi lów
kszta ce nia i wy mo gów for mal nych.
B dzie my si sta ra li od na le ta kie prze -
strze nie mu zy ki, któ re nie by y do tej po -
ry za go spo da ro wa ne od stro ny na uko -
wo – ba daw czo – dy dak tycz nej. Ta kim
ob sza rem jest na przy kad, do td nie za -
go spo da ro wa na prze strze, ja k jest
mu zy ka lu do wa i fol ko wa. Do tych czas
by a ba da na je dy nie ja ko zja wi sko hi sto -
rycz ne, w spo sób wy cz nie mu zy ko lo -
gicz ny. Ale wi dzi my, jak wiel kie jest za -
in te re so wa nie t mu zy k wród
kom po zy to rów a tak e od bio rów. Jest to
prze strze, nad któ r si trze ba b dzie po -
wa nie za sta no wi. Mo na czer pa
na przy kad z do wiad cze w gier skich
czy ukra i skich, gdzie kszta ce nie na in -
stru men tach lu do wych od by wa si
w spo sób usys te ma ty zo wa ny.

– Pew nie prze o y si to rów nie
na prak ty k kon cer to w w Aka de mii
Mu zycz nej.

– Nie wiem, czy w tym ro ku, ale mu -
si my po wa nie za sta no wi si nad spo -
so ba mi w cze nia tej dzie dzi ny w dzia -
al no na uko w i ar ty stycz n na szej
uczel ni. 

– Na ko niec po zwo l so bie wró ci
do pa na oso bi stej dro gi ar ty stycz nej,
któ ra jak do td naj sil niej zwi za na
jest z or ga na mi. W pa na y ciu po ja wi 
y si te.... or kie stry d te.

– W pew nym mo men cie za in te re so wa -
em si or kie stra mi d ty mi, uko czy em
po dy plo mo we stu dium dla ka pel mi -
strzów, któ re kie dy ist nia o przy na szej
uczel ni i mia o bar dzo du e za su gi dla
kszta ce nia kadr dla or kiestr d tych.
W ostat nich la ta roz wi n a bar dzo dy na -
micz nie swo j dzia al no na sza Aka de -
mic ka Or kie stra D ta, któ ra na kon cer tach
osi ga wiel k licz b wy ko naw ców – to
pew ne go ro dza ju ewe ne ment na ska l
kra jo w. Cho dzi tak e o to, aby or kie stra
d ta nie ko ja rzy a si tyl ko z gra niem
na fe sty nach. To jest zna ko mi ta i bo ga -
ta tra dy cja, któ r mo na roz wi n po przez
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Emi gran ci nad War t

Obec nie w Cz sto cho wie miesz ka oko o
ty si ca ob co kra jow ców za mel do wa -

nych na po byt sta y lub cza so wy. Naj licz -
niej sz gru p sta no wi oby wa te le Ukra iny,
spo ród któ rych 98 po sia da sta e za mel do -
wa nie i a 625 mel du nek na po byt cza so wy.

Ta k sta ty sty k Cz sto cho wa nie od bie -
ga od tren dów kra jo wych i wo je wódz kich.
Bo wród cu dzo ziem ców prze by wa j cych
w Pol sce naj wik szy od se tek to wa nie
oby wa te le Ukra iny. Wy star czy spoj rze
na da ne do ty cz ce ob co kra jow ców, któ rzy
chc pra co wa w Pol sce. Okre so we ra por -
ty przy go to wu je re sort pra cy i po li ty ki spo -
ecz nej. Mo na si z nich do wie dzie
m.in., ile osób, ja kiej na ro do wo ci, w ja -
kich wo je wódz twach i sek to rach go spo dar -
ki sta ra si o ze zwo le nia na pra c.

Ze zwo le nie na pra c

Teda ne nie da j jed nak pe ne go ob ra -
zu. Po wo dów jest kil ka. Jed nym

z nich jest fakt, e nie wszy scy mu sz po -
sia da ze zwo le nie. Nie jest ono wy ma ga -
ne np. od tych, któ rzy ma j sta tus czon -
ka ro dzi ny oby wa te la Unii Eu ro pej skiej,
czy po byt sta y w Pol sce, a wy jt ków jest
wi cej. Po dru gie, oby wa te le sze ciu
pastw: Ukra iny, Ro sji, Bia o ru si, Gru zji,
Ar me nii i Mo da wii mo g pra co wa
w Pol sce przez pó ro ku bez ze zwo le nia.
Wy star czy umo wa i owiad cze nie pra co -
daw cy za re je stro wa ne w miej sco wym
urz dzie pra cy. Re sort wpraw dzie pu bli -
ku je sta ty sty k ta kich owiad cze, ale
uprze dza, e ich licz ba nie mu si by to -
sa ma z licz b cu dzo ziem ców.

Jed nak z da nych re sor to wych mo -
na „na ry so wa” pe wien ob raz. Dla przy ka -
du  w pierw szym pó ro czu 2015 r. w Pol -
sce wy da no ob co kra jow com po nad
27 ty si cy ze zwo le na pra c, w tym po -

nad 20 ty si cy dla oby wa te li Ukra iny.
Na te re nie wo je wódz twa l skie go udzie -
lo no 710 ze zwo le, w tym a 534 dla oby -
wa te li ukra i skich. Naj wi cej z nich zna -
la zo za trud nie nie w bran y trans por to wej,
bu dow nic twie, han dlu, rol nic twie. Kil ku
w na uce. Licz ba za re je stro wa nych owiad -
cze oby wa te li Ukra iny roz po czy na j cych
pra c w Pol sce, jest jesz cze wy sza.
W pierw szym pó ro czu 2015 r. na oko o 410
ty si cy owiad cze oby wa te li sze ciu
wspo mnia nych pastw, po nad 402 ty si ce
sta no wi y owiad cze nia ukra i skie. W na -
szym wo je wódz twie w tym sa mym okre -
sie na wszyst kie owiad cze nia przy pa do
oko o 13,5 tys. do ku men tów ukra i skich.

Ukra i cy s te od no to wy wa ni przez po -
red nia ki. Z da nych Po wia to we go Urz -
du Pra cy w Cz sto cho wie wy ni ka, e
ma my za re je stro wa nych 11 bez ro bot nych
oby wa te li Ukra iny.

Czym zaj mu j si cu dzo ziem cy
w Cz sto cho wie?

Pra cu j w in sty tu cjach kul tu ry, za ka dach
prze my so wych, ja ko po mo ce do mo we.

Nie wie lu, bo za le d wie kil ku na stu zna la zo
za trud nie nie w ISD Hu cie Cz sto cho wa,
któ r 10 lat te mu ku pi ukra i ski Don bas.
Licz ba pra cu j cych tu oby wa te li Ukra iny
ni gdy nie prze kro czy a 30 osób, za trud nie -
ni s oni gów nie na kie row ni czych sta no -
wi skach. Oby wa te li Ukra iny nie bra ku je
tak e wród stu den tów cz sto chow skich
uczel ni pa stwo wych. Na Aka de mii im. Ja -
na Du go sza uczy si 56 cu dzo ziem ców.
Naj wi cej wa nie z Ukra iny, ale s te stu -
den ci z Bia o ru si, Ro sji i Ka zach sta nu. Po -
dob nie jest na Po li tech ni ce Cz sto chow -
skiej, gdzie w tym ro ku aka de mic kim
b dzie stu dio wa po nad 100 ob co kra -
jow ców, w tym wie lu Ukra i ców. S oni
te w gru pie od wie dza j cych uczel ni
w ra mach wy mia ny. W mar cu 2015 r. przy -
je cha o na po li tech ni k 21 ukra i skich stu -

W cza sach oy wio nej dys ku sji o emi gra cji na are nie mi dzy na ro do wej,
zwasz cza eu ro pej skiej, rzad ko za uwa a my fakt, e Pol ska sta a si schro nie niem
dla wie lu Ukra i ców, przy jaz dy te szcze gól nie na si li y si po wy bu chu kon flik 
tu zbroj ne go na wscho dzie Ukra iny w 2014 r. We dug da nych Urz du ds. Cu dzo 
ziem ców od te go cza su licz ba le gal nie miesz ka j cych w Pol sce ob co kra jow ców
zwik szy a si o 50 ty si cy, z cze go po nad po o w sta no wi Ukra i cy. A jak jest
w Cz sto cho wie?

Cudzoziemcy w Czstochowie

Tu taj jest mój
dru gi dom

ELBIETA PISARCZYK

bar dziej kon cer to we opra co wa nia wie lu
utwo rów i wy ko ny wa nie ich przez wiel -
k or kie str d t, wy kszta co n i zo o -
n z pro fe sjo nal nych mu zy ków. 

Na to miast w kul tu rze na sze go re gio nu
or kie stry d te za wsze by y bar dzo sil ne
i do te go zja wi ska na wi zu je my, cho cia -
by po przez to, e dy ry gen ci czy kom po -
zy to rzy two rz opra co wa nia i aran a cje
prze zna czo ne na wiel k or kie str d t.
Chcie li by my, e by ta ki ze spól na sta e
dzia a przy na szej uczel ni, po dob nie
jak na sza wiel ka, aka de mic ka or kie stra
sym fo nicz na. To prze jaw na wi za nia
do bar dzo bo ga tej tra dy cji te go re gio nu.

– Pod su mo wu jc: mu zycz no Ka to 
wic i l ska ma wie le wy mia rów
– od mu zy ki or ga no wej po or kie stry d 
te. A czy pa na zda niem, ist nie je swe go
ro dza ju ge nius lo ci Ka to wic, któ re po wo 
du je, e ty tu przy zna ny przez UNE SCO
jest fak tycz nie uza sad nio ny?

– Z pew no ci, je li si gnie my pa mi -
ci do hi sto rii – znaj dzie my zna ko mi t
Fil har mo ni l sk z wie lo ma wiel ki mi
na zwi ska mi, wród któ rych Ka rol Stry -
ja to naj wik sza oso bo wo po wa a ne -
go na wie cie czo wie ka, wi zjo ne ra,
któ ry pie l gno wa to miej sce, dy rek to -
ra, ale i czo wie ka, któ ry sam dla sie bie
by in sty tu cj, któ re go mo e my po rów -
na chy ba tyl ko do Her ber ta von Ka ra -
ja na w Ber li nie. To by czo wiek wiel -
kie go for ma tu! A w Fil har mo nii dzia a o
prze cie rów nie wie lu in nych, wy bit -
nych dy ry gen tów. Ma my w Ka to wi cach
NO SPR, przed la ty zna ny ja ko
WO SPRiTV, nie zwy kle za su o n dla
pol skiej kul tu ry mu zycz nej, a dzi po -
strze ga n ja ko jed na z naj wa niej szych
or kiestr w Eu ro pie. Nie opo dal Ka to -
wic – w By to miu jest Ope ra l ska ze
zna ko mi ty mi ze spo a mi ar ty stycz ny mi.
W wi ty niach znaj du je si spo ro bar dzo
do brych or ga nów, a kon cer ty mu zy ki ko -
ciel nej pre zen tu j re la tyw nie wy so ki po -
ziom. W ci gu ro ku od by wa si nie zli -
czo na ilo kon cer tów w trzech
sa lach – NO SPR, Fil har mo nii l skiej
i Aka de mii Mu zycz nej. Licz na obec no
me lo ma nów na tych wszyst kich kon cer -
tach jest fe no me nem na ska l wia to w.
Za wsze si za sta na wia li my, czy przy tak
bo ga tej ofer cie, uda nam si przy ci gn
do Aka de mii lu dzi na kon cer ty. In ni za -
sta na wia li si, czy Fil har mo nia  po re -
no wa cji b dzie w sta nie przy ci gn lu -
dzi, czy NO SPR b dzie w sta nie
wy pe ni wiel k sa l... Oka zu j si, e
tak, i wszyst kie te in sty tu cje zna ko mi -
cie pro spe ru j i uzu pe nia j na wza jem
swo j ofer t kon cer to w. Do da jc do te -
go wiel k ilo kon cer tów or ga ni zo wa -
nych przez In sty tu cj Pro mo cji i Upo -
wszech nia nia Mu zy ki SI LE SIA czy
przez ka to wic kie pa ra fie, to rze czy wi cie
mo e my po wie dzie, e y je my w miej -
scu, któ re jest fe no me nem mu zycz nym.
Przy zna nie ty tu u Mia sta Mu zy ki Ka to -
wi com, a w sym bo licz nym sen sie ca e -
mu re gio no wi, to zna ko mi te uko ro no wa -
nie tych wszyst kich dzia a. 

– Dzi ku j bar dzo za roz mo w.
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den tów, któ rzy uczest ni czy li w rocz nym
pro gra mie sty pen dial nym „Pol ski Era -
smus dla Ukra iny”. 

Co pod Ja sn Gó r ro bi Wo si
i Mek sy ka nin?

K to jesz cze, oprócz Ukra i ców, za bie ga
o pra c w Pol sce? W wo je wódz twie l -

skim od no to wa no po dob ne ten den cje jak
w ca ym kra ju. Z da nych re sor tu pra cy wy -
ni ka, e w ostat nim pó ro czu wie le ze zwo -
le na pra c wy da no m.in. oby wa te lom
Chin, In dii, Uz be ki sta nu i Wiet na mu. 

Nie co ina czej przed sta wia si sy tu acja
z owiad cze nia mi oby wa te li sze ciu uprzy -
wi le jo wa nych pastw. O ile w ska li kra -
ju, po za Ukra i ca mi, naj wi cej owiad cze
zo sta o za re je stro wa nych od oby wa te li
Mo da wii, to w na szym wo je wódz twie wy -
prze dza j ich oby wa te le Bia o ru si. Wi da
to tak e w Cz sto cho wie, gdzie na po byt
cza so wy za mel do wa o si 20 Bia o ru si nów.

Ta ki mel du nek ma te w Cz sto cho wie
a 34 oby wa te li Woch, cho cia w sta ty -
sty kach re sor tu pra cy, miesz ka ców Ita lii
mo na szu ka ze wie c. Skd wic ta ka
licz ba w Cz sto cho wie? Mo na przy -
pusz cza, e ma to zwi zek z fir ma mi wo -
ski mi, któ re dzia a j na na szym ryn ku. To
za rów no du e fa bry ki bran y mo to ry za cyj -
nej ta kie jak CF Gom ma i Brem bo, jak
i ma e za ka dy pro du ku j ce np. dam skie
to reb ki czy ak ce so ria do bu tów, jak rów -
nie bran a ga stro no micz na.

Nie co mniej jest Ro sjan: 11 z po by tem
sta ym i 11 z cza so wym. Po byt sta y
w Cz sto cho wie ma tak e 13 oby wa te li Ar -
me nii. A cza so wy 17 oby wa te li Tur cji,
11 Wiet na mu, 10 Nie miec.

Po zo sta li cu dzo ziem cy w Cz sto cho wie
to nie licz ni przed sta wi cie le ró nych pastw.
S to oby wa te le: Al ba nii, Al gie rii, Au strii,
Au stra lii, Ban gla de szu, Bel gii, Bra zy lii,
Bu ga rii, Chin, Chor wa cji, Czech, Da nii,
Egip tu, Ekwa do ru, Es to nii, Fi li pin, Fran cji,
Gha ny, Gre cji, Gru zji, Hisz pa nii, Ho lan dii,
In dii, Ira ku, Ira nu, Ir lan dii, Jor da nu, Ka me -
ru nu, Ka na dy, Ka zach sta nu, Ko lum bii, Ko -
rei Po u dnio wej, Ko rei Pó noc nej, Ku by, Li -
twy, o twy, Ma ro ka, Mek sy ku, Mo da wii,
Ni ge rii, Nor we gii, Pa ki sta nu, Por tu ga lii, Ru -
mu nii, Se ne ga lu, Ser bii, So wa cji, USA, Sy -
rii, Szwe cji, Szwaj ca rii, Taj lan dii, Tu ne zji,
Turk me ni sta nu, Uz be ki sta nu, W gier i Wiel -
kiej Bry ta nii.

Cu dzo ziem ców wi da w biz ne sie, na uce,
spo rcie. W cz sto chow skim Ra ko wie gra
dwóch Bra zy lij czy ków i So wak, w AZS
po dob nie  dwóch Bra zy lij czy ków (w tym
je den z oby wa tel stwem fran cu skim) i So -
wak. Na Aka de mii im. Ja na Du go sza jed -
nym z dok to ran tów jest Mek sy ka nin. 

Wa len ty Bre zic ki

Miesz ka w Pol sce od oko o 10 lat.
Na stu dia do Kra ko wa przy je cha

z Ukra iny z oko lic y to mie rza. Po li to lo -
gi na „Igna tia num” roz po cz w 2007 r.
By rocz ni kiem eks pe ry men tal nym, bo
wte dy po raz pierw szy za cz to przyj mo -
wa cu dzo ziem ców. „Do brze by o na stu -
diach. Wszy scy ka to li cy. A ja nie mia em
wik szych pro ble mów z j zy kiem, bo j -

zy ka pol skie go uczy em si w szko le
pod sta wo wej, gdzie or ga ni zo wa no na wet
kon kur sy w j zy ku pol skim a lau re aci wy -
je da li w na gro d do Pol ski”. Po uko -
cze niu stu diów zo sta w Pol sce. Za miesz -
ka w Cz sto cho wie, gdzie w 2011 r.
zna laz pra c. Za an ga o wa nie w y cie
Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go czy chó -
ru ka te dral ne go, gdzie zna laz wie lu przy -
ja ció po ma ga mu prze trwa no stal gi
za oj czy zn i ro dzi n. Na uli cach Cz sto -
cho wy spo ty ka wie lu swo ich ro da ków,
zwasz cza stu den tów.

Lud mi a Te slen ko

Po cho dzi z po u dnia Ukra iny, z oko lic
Ni ko a je wa. Uko czy a Za rz dza nie

na uni wer sy te cie w Ode ssie. Do Pol ski
przy je cha a 15 lat te mu w po szu ki wa niu
pra cy. Ra zem z ko le an k  po mi mo
uko cze nia stu diów – nie mo gy zna le
za trud nie nia w oj czy nie (jak do da je
p. Lud mi a, ju wte dy w 2001 r., na du -
go przed wy bu chem woj ny, na Ukra inie
by a wiel ka bie da)  po sta no wi y wic szu -
ka szcz cia u swo ich za chod nich s sia -
dów. Wy bra y si do Sie ra dza, ale przy je -
cha y do o dzi. Tam p. Lud mi a po zna a
swo je go przy sze go m a, któ ry po cho dzi
z Cz sto cho wy. Po po lu bie niu Po la ka, nie
od ra zu jed nak otrzy ma a kar t po by tu.
Na to przy szo jej cze ka kil ka lat. W tym
cza sie ra zem z ma ym syn kiem mu sia a
wy je cha na Ukra in. Po otrzy ma niu oby -
wa tel stwa pol skie go wró ci a do m a.
W Cz sto cho wie po dej mo wa a ró ne pra -
ce. Od dzie wi ciu lat jest za trud nio -
na w Mu zeum Cz sto chow skim. 

Do brze czu je si w Pol sce. Ma tu taj,
oprócz ro dzi ny, zna jo mych, przy ja ció, ko -
le an ki… „Po la cy nie da j mi od czu, e
je stem Ukra in k. Nie spo ty ka j mnie z te -
go po wo du ad ne przy kro ci, prze ciw nie
do zna j ycz li wo ci i po mo cy”  mó wi p.
Lud mi a. „Po la cy wy je da j do pra cy
na Za chód, a ja mó wi  zo bacz cie ja ka
bie da jest na Ukra inie”. 

Ju lia Wy so cza ska

Jest ab sol went k Po li tech ni ki Cz sto -
chow skiej. Do Pol ski przy je cha a

przed sze cio ma la ty po uko cze niu

szko y w ro dzin nym Mo na sty rze ko o
Dro ho by cza. Wcze niej od wie dzi a wuj -
ka w Cz sto cho wie, któ ry za pro po no wa
jej stu dia na po li tech ni ce. „Po tem przy -
wióz mnie oj ciec, po bo go sa wi i zo sta -
wi”  mó wi Ju lia. W tym ro ku uko czy -
am Za rz dza nie Ka dra mi na Po li tech ni ce
Cz sto chow skiej. Szu ka jc za trud nie nia
po dej mu j ró ne pra ce. Obec nie je stem
nia ni 3-let niej Ma ry si. W ci gu tych sze -
ciu lat do wiad czy am od Po la ków wie -
le ycz li wo ci, do brze mnie przyj mu j.
Tu taj jest mój dru gi dom. Tu taj doj rze wa -
am, po nie wa gdy wy je cha am z Ukra -
iny mia am 17 lat. Po ma ga mi w tym
wspól no ta „Ru chu wia to -y cie”,
do któ rej na le . We wspól no cie prze y -
wam wszyst kie wa ne chwi le, ta kie, jak
imie ni ny czy uro dzi ny.

Mam na dzie j, e znaj d pra c w swo -
im za wo dzie.

Ser gio Po lis

Przy je cha em do Pol ski i Cz sto cho wy,
po nie wa wcze niej stu dio wa em w se -

mi na rium, chcia em by ksi dzem (pó niej
zmie ni em zda nie) i wów czas mój Bi skup
z die ce zji Ode ssko -Sym fe ro pol skiej
na Ukra inie zde cy do wa, abym przez pa -
r lat stu dio wa w Pol sce. Nie za bie ga em
wte dy o pol skie oby wa tel stwo, w tym cza -
sie nie by o to mo im ce lem. Te raz, po zmia -
nie de cy zji, b d si o nie ubie ga. Zo ba -
czy my, jak to si sko czy.

Obec nie pra cu j w Agen cji Pra cy Tym -
cza so wej. Za trud nia my na Ukra inie pra -
cow ni ków do pra cy w ró nych przed si -
bior stwach w Cz sto cho wie i Kra ko wie.
Sto sun ki z Po la ka mi uka da j si ca -
kiem do brze. 

Mam bar dzo do bre re la cje za rów no
z ko le ga mi, któ rych mam z se mi na rium,
jak i ze wszyst ki mi in ny mi lud mi, któ rych
spo ty kam na co dzie. Szcze gól nie chcia -
bym pod kre li na sta wie nie i spo sób za -
cho wa nia si sprze daw ców w skle pach.
W po rów na niu z Ukra in s rze czy wi cie
bar dzo uprzej mi. Cho cia nie na le 
do ad nych or ga ni za cji wie le mnie  czy
z Ka to lic kim Sto wa rzy sze niem Mo dzie -
y. Roz po czy nam sta ra nia o po byt sta y
w Pol sce.



Wa len ty Bre zic ki

Ju lia Wy so cza ska
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U chwa  Se na tu Aka de mii Sztuk Pik -
nych w Kra ko wie rok 2016 jest Ro -

kiem Kon stan te go Laszcz ki (1865–
1956), rze bia rza, ce ra mi ka, me da lie ra,
ma la rza, gra fi ka, pe da go ga i rek to ra
Uczel ni. Ar ty stycz nie za fa scy no wa ny, co
tak wy ra ne, czy tel ne, Au gu stem Ro di -
nem, sym bo li zmem, sztu k lu do w i mi -
ta mi po zo sta wi zna cz cy lad w sztu ce
mo do pol skie go Kra ko wa, ale te da si
po zna ja ko od da ny dy dak tyk, bo pe da -
go giem by w nie mniej szym stop niu
ni twór c. Wy kaz je go uczniów obej mu -
je 193 na zwi ska. S wród nich m. in. Xa -
we ry Du ni kow ski i cho rzow ski rze biarz
Re in hold To masz Do min – au tor kil ku
po mni ków w mie cie (np. Ju liu sza Li go -
nia, Ada ma Mic kie wi cza i Fry de ry ka
Cho pi na). Z oka zji Ro ku Laszcz ki w spe -
cjal nie wy da nej przez kra kow sk ASP
pu bli ka cji wzno wio no nie któ re z tek stów
ar ty sty, a wród nich Ga w dy z ucznia -
mi, któ re po raz pierw szy uka za y si
w ro ku 1927 na ka dem To wa rzy stwa Pol -
skiej Ma cie rzy Szkol nej. Ich tre to rap -
tem nie spe na czter dzie ci stron, ale na -
wet te raz, po bli sko stu la tach, zdu mie wa
ak tu al no ci w dzi siej szym bez i de owym
cza sie tra co nych war to ci, nisz czo nych
za wi ci, a tak e biu ro kra cj roz pa no szo -
n i roz ro s na wy szych uczel niach
do bi zan tyj skich roz mia rów, w do tkli wej
pu st ce po mi strzach, któ rych nie po tra -
fi za st pi no we po ko le nia, w p dzie
do two rze nia (cho two rze nie, któ re go
po chod nym so wem jest prze cie twór -
czo, wy da je si w tym kon tek cie
spo rym nad uy ciem) co raz wy myl niej -
szych, no wych kie run ków stu dio wa nia,
su  cych cza sem tyl ko roz pacz li we mu
wa bie niu stu den tów. Nie wa ne, co b d
po tem ro bi li, i nie wa ne, czy po tra fi my
ich na uczy te go, co im obie cu je my.
Wszak go to wi je ste my zna le po mys
na za li cze nie przed mio tu na wet dla stu -
den ta, któ ry ani raz nie by na za j ciach
(tu dwa cy ta ty, stu dent: „nie za uwa y em
ich na pla nie”, pro fe sor: „nie mo e my do -
pu ci do te go, e nam si wy kru sz”).
Trze ba zro bi wszyst ko, by stu den tów nie
stra ci, no bo co to b dzie, jak za brak nie
go dzin dla pra cow ni ków. Trud no oprze
si wra e niu, e tak wie le wa nych
z punk tu wi dze nia do bra uczel ni, stu den -
ta, za o e bu du je si, roz po czy na jc
od dy mu z ko mi na. I to nie w uj ciu Mi -
strza Staf fa.

Nie a two dzi zna le od wa g, by
pa mi ta so wa Laszcz ki: „Bez praw dzi -
we go umi o wa nia jesz cze nikt ni cze go
nie do pi. Chcc co kol wiek po cz,
trze ba po ko cha szcze rze, a wte dy po -
ko na si wszyst ko, prze ci gnie si tych,
któ rzy skar bu mi o ci nie po sia da j.
Mi o jest pod sta w wszel kiej cno ty,
czy ni czo wie ka sil niej szym i wy trwal -
szym na wet w zno sze niu tru dów cie le -
snych, szla chet niej szym i od por niej -
szym”. To so wa i do pro fe so rów,
i do uczniów. „Bez ser ca, bez du cha – pi -
sa Laszcz ka –bez ma rze i zu dze,
prze sy ce ni nu d, wiecz ni gra ba rze ra do -
ci, bu rzy cie le wszyst kie go, co zdro we
i pik ne. Ka de wznio se uczu cie sta je

im na za wa dzie, wszyst ko ich mie szy
i na pa wa szy der stwem. Zgra ja ta prze -
bie ga z kra ca na kra niec z krzy kiem
i ha a sem, od cza su do cza su uka zu jc
gmi no wi strz py cu dzych zdo by czy,
po da jc j za swo j, lecz tak oka le czo -
n przez han dla rzy, e nikt pra wie roz -
po zna nie mo e jej po cho dze nia”. 

Uogól niam? Oczy wi cie, e tak!
Wszak nie pi sz o wszyst kich… Ale oba -
wiam si, e nie ste ty te raz ju o wik -
szo ci, wszak trud no li czy tych, któ rzy
po zo sta j nie mi. Cho ro ba – po st pu je…
Sprzy ja j jej wier no pod da cze za cho wa -
nia w spra wie na uko wych i dy dak tycz -
nych roz li cze z dy rek ty wa mi py n cy -
mi nie po ha mo wa nym stru mie niem
z sa mej gó ry. Wy ma rzo na prze strze dla
tech no kra tów nie po tra fi cych oce ni
rze czy wi stych war to ci, in dy wi du al no -
ci, ale zdol nych do te go, by z du go pi -
sem w r ku trzy ma si naj bar dziej
non sen sow nych na wet wy tycz nych. Pa -
nie i pa no wie na uko we go y cia i mier -
ci. Urzd ni cy „od td do td” od wró ce ni
od sze ro kie go ho ry zon tu. Bez kar ni (bro -
nie ni przez pro ce du ry) re cen zen ci. Z ja -
k pre cy zj mó wi o tym wszyst kim ks.
prof. Mi cha Hel ler: „Wszy scy wi dz
non sens dzie j cy si pod tym wzgl dem
na na szych uni wer sy te tach i w in sty tu -
tach ba daw czych. I wszy scy po zwa la j
si wci gn w ten wsy sa j cy lej. Nie da
si pro ce su na ucza nia i ba da nia za mie -
ni na kli ka nie w od po wied nie ru bry ki
na ekra nie kom pu te ra” (por. mier
uni wer sy te tów. Ro zum i si a in er cji.
„Ty go dnik Po wszech ny” 2012, nr 28,
s. 16–17). Rze czy wi sto to: si ga j ce
ab sur du za sa dy roz li cze na uko we go do -
rob ku, pa to lo gicz ne wrcz zbie ra nie
punk tów do awan sów i ar bi tral ne s dy
co raz mniej kom pe tent nych i co raz
miel szych re cen zen tów, do ko ny wa ne
w grun cie rze czy bez ja kiej kol wiek od -
po wie dzial no ci. To w osta tecz nym roz -
ra chun ku tak e zwy czaj ny brak przy -

zwo ito ci. Re zul ta ty ta kich dzia a nie
da dz – obym si my li – du go na sie -
bie cze ka. B d przy no si y po wol ny za -
nik elit. Pa mi ta my, do cze go do pro wa -
dzi a ich dra stycz na i by ska wicz na
li kwi da cja...

I jesz cze raz Laszcz ka: „Szko a ma
obo wi zek roz wi ja zdol no ci ka de -
go znaj du j ce go si w niej osob ni ka
i uspo ecz ni go, aby nie by ci a rem
dla sie bie sa me go, swo ich bli nich
i ca ej oj czy zny”. I da lej, ju na ko cu
Ga wd… pi sa nych wpraw dzie o szko -
ach ar ty stycz nych, ale prze cie trud no
nie do strzec, e od nie mo na al bo te
ra czej trze ba so wa te do wszel kich in -
nych: „Nie raz na su wa si py ta nie,
po co u dia ba otwie ra si u nas szko -
y sztuk pik nych, sko ro nikt nie in te -
re su je si lud mi, co si tam uczy li, ani
ich pra c! Czy by nie le piej by o mie
od wa g po wie dzie pu blicz nie, szko y
po za my ka, bo tym spo so bem unik nie
si wie lu przy krych nie po ro zu mie
spo ecz nych? Je e li nas nie sta na krze -
wie nie du cha, to mu si my po wie dzie
wy ra nie wszyst kim tym, któ rzy si
u nas ro dz z ta len tem, e dla nich miej -
sca nie ma my; ina czej bo wiem bie rze -
my od po wie dzial no przed ca ym
wia tem”. Do brze jest uczy si na m -
dro ci au to ry te tów. Na wa snych b -
dach bo le niej... Naj go rzej jed nak, gdy
po ra nie ni uczy si ju nie chce my, gdy
wy gry wa j lk i re zy gna cja, a w ko -
cu obo jt no. 

Spra w nie ste ty ua twia prze sd, e
w prze strze ni na uki nie ma miej sca dla
uczu. Jed nak rzecz nie tyl ko w bez dusz -
no ci i za ro zu mial stwie, skrzt nie i cz -
sto wy ko rzy sty wa nym ali bi kry te riów
oraz ru bryk, ale przede wszyst kim
w bra ku dba o ci o praw d, war to so -
wa, uczci wo i tro sk o in nych, a tak -
e o wol no, bez któ rej ani na uka, ani
edu ka cja nie s mo li we. 



JACEK KUREK KAMIE  DROGOCENNY

Gawdy
z uczniami...

niemal
wiek póniej
(kilka myli na pocztek

roku akademickiego)
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Midzy
nutami

Wy bit ny fle ci sta Grze gorz Ol kie -
wicz, zwi za ny nie gdy z Ka to wi -

ca mi (ab sol went tu tej szej Aka de mii
Mu zycz nej) wy da na ka dem zna ko mi -
tej fir my DUX dwie py ty CD za wie -
ra j ce wy bór wy bit nych utwo rów fle -
to wych kom po zy to rów l skich. Tak
wa nie brzmi ty tu pu bli ka cji. Na gra -
ne utwo ry, skom po no wa ne przez przed -
sta wi cie li trzech po ko le twór ców (li -
czc we dug kon cep cji Al fre da
Lo rent za, czy li bio rc po 30 lat na jed -
no po ko le nie), zo sta y ze sta wio ne ze so -
b na za sa dzie kon tra stu, std chro no -
lo gicz ne i sty li stycz ne za mie sza nie.
Gdy by jed nak uo y je w ko lej no ci
po wsta wa nia, zo y y by si na lo gicz -
ny cig ilu stru j cy ty po we fa zy roz wo -
ju pol skiej mu zy ki XX wie ku. W tym
uka dzie na po czt ku wy su cha li by my
dwóch nie mal bli nia czych utwo rów
na pi sa nych przez Bo le sa wa Woy to wi -
cza (So na ta, 1952) i je go stu den ta
Woj cie cha Ki la ra (So na ti na, 1951).
Obie (wy ko nu je je Grze gorz Ol kie wicz
z to wa rzy sze niem Te re sy Ba czew skiej)
re pre zen tu j „na iw n” od mia n neo kla -
sy cy zmu: s sil nie osa dzo ne w dzie -
wit na sto wiecz nym j zy ku mu zycz nym
i wy pra co wa nych w tym stu le ciu za sa -
dach kon struk cji. So na ta Woy to wi cza
wa bi ucho „pa sto ral ny mi”, sod ki mi
i nie co ba nal ny mi me lo dia mi, z któ rych
cz jest opar ta na lu do wych ryt -
mach ta necz nych (echa ku ja wia ka
w cz ci pierw szej, za dzie rzy sty kra ko -
wiak na fi na). Jej za le t jest wiet ne
opa no wa nie warsz ta tu kom po zy tor -
skie go – roi si tu od po my sów
kon struk cyj nych i fak tu ral nych, nie ma -
 ro l od gry wa naj bar dziej pro fe sjo nal -
na z tech nik – po li fo nia. Zna te, e
utwór pi sa wiet ny pia ni sta. So na ti -
na Ki la ra jest miej sca mi bar dziej „nie -
grzecz na”. Cz pierw sza ma cha rak -
ter ar to bli wy, w fak tu rze jest spo ro
efek tów po pi so wych. ro dek zaj mu je
ulu bio na przez pol skich neo kla sy ków
ko y san ka, fi na za jest mo to rycz ny,
opar ty na ryt mie kra ko wia ko wym, po -
dob nie jak u Woy to wi cza. Par tia for te -
pia nu jest przez Ki la ra trak to wa na ra -
czej pod rzd nie, przez co utwór brzmi
bar dziej „cien ko” ni So na ta je go pe -
da go ga.

Po ko le nie red nie, któ re roz po cz o
dzia al no u pro gu lat 60. XX wie ku,
re pre zen to wa ne jest na py cie przez
Hen ry ka Mi ko a ja Gó rec kie go, Wi -
tol da Sza lon ka i nie co mod szych
od nich: Ry szar da Ga bry sia i Alek san -
dra Glin kow skie go. Jak przy sta o na de -
ka dy po odwil o we, gów nym wy zwa -
niem sta o si dla przed sta wi cie li te go
po ko le nia przy swo je nie es te ty ki i rod -
ków awan gar do wych. Trud no ob ser wo -
wa dzie je re cep cji awan gar dy na przy -
ka dzie pre zen to wa nych na py cie
utwo rów fle to wych wy mie nio nych
czte rech twór ców, gdy po wsta wa y

MAG DA LE NA DZIA DEK

Utwory fletowe
lskich
kompozytorów

one na prze strze ni po nad trzech de kad.
Z po czt ko we go eta pu awan gar do we -
go prze bu dze nia mu zy ki pol skiej po -
cho dz 3 dia gra my Hen ry ka Mi ko a ja
Gó rec kie go. Mo dy twór ca wy pró bo -
wa tu Ca ge’owski po mys for my
otwar tej, a nar ra cj za pe ni mi kro sko -
pij ny mi „zda rze nia mi mu zycz ny mi” à
la We bern, roz pla no wa ny mi w cza sie
na za sa dzie kon tra stu. 

Wi tol da Sza lon ka Go wa Me du zy
z ro ku 1992 to kla syk Sza lon ko we go
so no ry zmu w je go wer sji pó niejszej,
kie dy kom po zy to ra za cz y sil nie in te -
re so wa ar cha icz ne brzmie nia be skidz -
kich in stru men tów lu do wych. Znaj du -
je my si w kr gu lu do wo ci pa ster skiej,
u ró de mu zy ki ro dz cej si z ta jem -
ne go zwiz ku z przy ro d. Jest to naj -
lep szy utwór z fle to wej l skiej ko lek -
cji, ory gi nal ny, im po nu j cy czy sto ci
in wen cji, ge nial nie za pro jek to wa ny
od stro ny dra ma tur gicz nej.

Na pi sa na spe cjal nie dla Grze go rza
Ol kie wi cza Sy rinx Par ku Sta ro wiej skie -
go Ry szar da Ga bry sia (1986) czer pie in -
spi ra cj, po dob nie jak utwór Wi tol da
Sza lon ka, z so no ry zmu. Wy ko rzy sta ne
zo sta y nie ty po we spo so by wy do by cia
dwi ku, a tak e efek ty wo kal ne. Du -
 ro l pe ni tu im pro wi za cja.

Alek san der Glin kow ski jest na py -
cie re pre zen to wa ny dwu krot nie: In ter -
mez zem na flet i or kie str ka me ral n
(1983, par ti or kie stro w wy ko nu je
Or kie stra Ka me ral na Fil har mo nii l -
skiej pod dy rek cj Ja na Win cen te go Ha -
we la) oraz Dia lo gos II na flet, wio lon -
cze l i for te pian (1986, na wio lon cze li

to wa rzy szy so li cie Mi ro saw Ma kow -
ski, na for te pia nie gra Eu ge niusz Kna -
pik). Oba utwo ry na le  ju sty li stycz -
nie do in nej epo ki – od y wa j w nich
kli ma ty ro man tycz ne, nar ra cja jest
spo wol nio na, qu asi -me dy ta cyj na, po -
wra ca za ufa nie do „nor mal ne go”
brzmie nia fle tu i kla sycz nych fak tur fle -
to wych. Gdzie nie gdzie sy cha wy -
ra ne echa mu zy ki Gó rec kie go.

Py t wie cz dwa mo dzie cze
utwo ry Eu ge niu sza Kna pi ka: So na ta
na flet so lo z 1972 ro ku oraz Co ra le,
In ter lu dio e Aria na flet i or kie str ka -
me ral n (1978 – na py cie wy ko rzy -
sta no na gra nie z Or kie str Ka me ral n
„Ama deus” pod dy rek cj Agniesz ki
Ducz mal). So na ta, sta no wi ca 8 po zy -
cj py to wej ko lek cji, jest nie la da wy -
zwa niem dla znu o ne go ucha. Jest to
utwór szkol ny, po zba wio ny ja kich in -
dy wi du al nych po my sów i ja kie go
oso bi ste go kli ma tu, sta no wi cy wszak -
e wia dec two in ten syw nej pra cy
mo de go twór cy nad warsz ta tem.
W Co ra le, In ter lu dio e Aria do strze -
ga my ju za rys in dy wi du al ne go sty lu:
po ja wia si tu cha rak te ry stycz ny dla
mu zy ki Kna pi ka dra ma tyzm, uzy ski -
wa ny tra dy cyj ny mi rod ka mi re to ry -
ki mu zycz nej. 

Mo dzie o wa or kie stra LYO

Naza ko cze nie fe sti wa lu „Sier pie
ta len tów”, zor ga ni zo wa ne go

przez In sty tu cj „Si le sia”, w Sa li Kon -
cer to wej Aka de mii Mu zycz nej wy st -
pi a (31 sierp nia) Lu to slaw ski Youth
Or che stra – ze spó zo o ny z uczniów
pol skich szkó mu zycz nych, wy bra nych
w dro dze kon kur su. Dzia a on od 2013
ro ku i co rocz nie re ali zu je tra sy kon cer -
to we, po prze dzo ne spe cjal ny mi za j cia -
mi, warsz ta ta mi itp. Te go rocz na tra sa
wio da przez mia sta l skie i za ko czy -
a si wa nie w Ka to wi cach, a pro gram
wy st pów obej mo wa Kon cert wio -
lon cze lo wy h -moll Dvoáka (so li st
by wy bit ny mo dy mu zyk Bar tosz
Ko ziak), V Sym fo ni Beetho ve na oraz
kom po zy cj zbio ro w czon ków or kie -
stry utrzy ma n w sty lu po pu lar nym.
Dy ry go wa Ad rián Va re la – ka pel -
mistrz po cho dze nia uru gwaj skie go,
wy kszta co ny w Sta nach Zjed no czo -
nych. Gdy by my mie li do czy nie nia
z or kie str pro fe sjo nal n, na le a o by
„po wy brzy dza” na nie wa ci we pro -
por cje brzmie nia, a przede wszyst kim
brak pyn no ci, któ ry spo wo do wa, e
gry su cha o si ja ko ci gu ode rwa nych
zda rze mu zycz nych, a nie dwi ko wej
opo wie ci. Jed nak w przy pad ku, kie dy
ucznio wie nie pra cu j ze so b na co
dzie, lecz zbie ra j si krót ko przed tra -
s, osi gni te wy ni ki na le y uzna
za do do bre. 
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Pa mi o Pa ni Pro fe sor y wa jest na -
dal w l skim ro do wi sku po lo ni -

stycz nym (gów nie j zy ko znaw czym)
wród star sze go i red nie go po ko le nia.
Do Jej do rob ku na uko we go od wo u j si
hi sto ry cy j zy ka, dia lek to lo dzy i stu den -
ci, po dej mu j cy w pra cach dy plo mo -
wych za gad nie nia prze szo ci j zy ko wej,
w tym gwa ry l skiej. Ka to wic cy j zy -
ko znaw cy i ich wspó pra cow ni cy
z in nych orod ków po wi ci li prof. Ko -
wal skiej kil ka tek stów wspo mnie nio -
wych oraz pu bli ka cj mo no gra ficz n.
Z do ko na nia mi tej Uczo nej war to wszak -
e za zna ja mia szer sze, nie tyl ko po lo -
ni stycz ne, gro no od bior ców, po to, by
uwia do mi mu wa no ba da hi sto -
rycz no j zy ko wych – opar tych na rze tel -
nych i uczci wych ana li zach ar chi wa -
liów – dla zro zu mie nia wspó cze sne go
kul tu ro wo -j zy ko we go zró ni co wa nia
re gio nu l skie go oraz dla prze ciw dzia -
a nia, do cz sto upo wszech nia nym
nie uza sad nio nym, po chop nym opi niom
o nie po lskim ro do wo dzie l skich gwar.
Wa nie te mu ce lo wi ma su y nasz ar -
ty ku, de dy ko wa ny pa mi ci pro fe sor Ali -
ny Ko wal skiej. Czu je my si bo wiem Jej
uczen ni ca mi – to Ona wpro wa dza a
nas pod czas stu diów fi lo lo gicz nych
(wów czas w bu dyn ku Wy dzia u Hu ma -
ni stycz ne go Uni wer sy te tu l skie go
przy ul. Wi ta Stwo sza w Ka to wi cach)
w taj ni ki gra ma ty ki hi sto rycz nej, dia lek -
to lo gii, tak e hi sto rii j zy ka pol skie go.
By a te pó niej kry tycz n, lecz ycz -
li w kon sul tant k oraz re cen zent k na -
szych ar ty ku ów oraz opra co wa o dia -
lek cie l skim i sow ni ka gwa ry
Gór ne go l ska. Do dzi ma my w pa -
mi ci Jej ra dy i su ge stie, a zwasz cza za -
ch t do kon ty nu owa nia prac dia lek to -
lo gicz nych. Spo tka nia wo kó spraw
l skich i na pó pry wat ne roz mo wy
z prof. A. Ko wal sk spra wi y, e za cz -
y my ina czej ni w la tach stu denc kich
po strze ga Jej oso b. B dc stu dent ka -
mi, po dzi wia y my Jej wie dz, uwa a y -
my – tak jak in ni ko le dzy i ko le an ki
– e jest oso b za sad ni cz i po wci gli -
w w oka zy wa niu emo cji. Wszy scy
stu den ci da rzy li J wiel kim sza cun -
kiem, nie któ rzy na wet czu li przed ni re -
spekt. By a po wszech nie ce nio na gów -
nie za pro fe sjo na lizm, rze czo we
i ko mu ni ka tyw ne prze ka zy wa nie trud -
nej wie dzy hi sto rycz no j zy ko wej na wy -
ka dach (pew nie dla te go ar to bli wie
na zy wa li my J Kom pu ter kiem, cho
cz ciej okre la li my J fa mi liar nie
Alin k) oraz za spra wie dli we, obiek tyw -
ne oce nia nie przy eg za mi nie.

B dc ju pra cow ni ka mi In sty tu tu
J zy ka Pol skie go (któ rym pó niej
Pa ni Pro fe sor rów nie przez wie le lat
kie ro wa a), a na stp nie Ka te dry Dy dak -
ty ki J zy ka i Li te ra tu ry Pol skiej, po zna -
wa y my J w ró nych, tak e nie ofi cjal -

BOENA CZSTKASZYMON, HELENA SYNOWIEC

Wspo mnie nie
o pro fe sor

Ali nie Ko wal skiej
(u ró de prze szo ci j zy ko wej l ska)

W stycz niu br. mi n a 15. rocz ni ca mier ci p. pro fe sor Ali ny Ko wal skiej
– uczo nej, któ ra wnio sa po wa ny wkad w ba da nia l sko znaw cze, bez resz ty
od da nej su bie na uce i re gio no wi, wy cho waw czy ni kil ku po ko le po lo ni stów,
wspa nia e go czo wie ka.
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nych kon tak tach. Roz ma wia a wów czas
o co dzien nych spra wach, w sy tu acjach
trud nych sta ra a si wspie ra do brym
so wem, za wsze za cho wy wa a dys kre -
cj, oka zy wa a ser decz no i ycz li -
wo. By wa o, e – jak by mi mo cho dem
– wspo mi na a o swo ich tro skach i ra -
do ciach, opo wia da a o po dró ach
po Pol sce i Eu ro pie (a od by a ich wie -
le, by a wy traw n tu ryst k!).

Prze wa a y, oczy wi cie, na uko we i for 
mal ne kon tak ty z Pa ni Pro fe sor (udzia
w ze bra niach, kon fe ren cjach, dys ku 
sjach). Po zwa la y one „pod pa try wa”
Jej warsz tat ba daw czy, któ ry od zwier 
cie dla si wy ra nie w do rob ku pu bli 
ka cyj nym. Znacz n cz spo ród pra -
wie 100 prac po wi ci a Ona dzie jom
j zy ka pol skie go na l sku. Fakt ten mo -
e za ska ki wa, po nie wa ko rze nie ro -
do we Prof. Ko wal skiej nie by y l skie,
lecz za g biow skie – uro dzi a si w Cze -
la dzi, szko  red ni uko czy a w So -
snow cu, po stu diach w Uni wer sy te cie
Ja giel lo skim po wró ci a do ro dzin ne go
mia sta i na sta e tam za miesz ka a. Za -
wo do wo jed nak zwi za a si ze l sk
uczel ni: naj pierw Wy sz Szko  Pe -
da go gicz n, a od ro ku 1968 – Uni wer -
sy te tem l skim w Ka to wi cach. l sko -
wi su y a, pro wa dzc ba da nia na uko we
i kszta cc stu den tów. Jej roz pra wa
dok tor ska, przy go to wa na pod kie run -
kiem prof. Wi tol da Ta szyc kie go na Uni -
wer sy te cie Ja giel lo skim, do ty czy a
pro ble ma ty ki l sko znaw czej – j zy ka
pol skie go w ksi gach miej skich Tar now -
skich Gór z 2. po o wy XVI wie ku. Za -
uwa my, e pro ble ma ty ka ta – uj mo wa -
na na tle j zy ka ogól ne go i w kon tek cie
j zy ko wym in nych re gio nów – in te re -
so wa a w la tach 60. i 70. gów nie ba da -
czy ze ro do wi ska wro caw skie go (S.
Ro spon da i S. B ka), a po nad to opol -
skie go (H. Bor ka) i kra kow skie go (A.
Za r b). War to nad mie ni, e na rze cza
l skie by y w II po. XIX w. pod sta w
pierw szych na te re nie Pol ski za in te re -
so wa gwa ro znaw czych (pra ce Lu cja -
na Ma li now skie go i Ja na By stro nia).
W 1909 ro ku uka za a si – do td je dy -
na – pe na mo no gra fia gwar l skich au -
tor stwa Ka zi mie rza Nit scha. Pod ko -
niec XIX i I po o wie XX wie ku gwa ra mi
l ski mi ba daw czo in te re so wa li si au -
to chto ni, gów nie ksi a, m.in.
M. Przy wa ra, E. Ni kel, P. Go b.

Za rów no roz pra wa dok tor ska, jak i ko 
lej ne pra ce prof. A. Ko wal skiej do wo 
dz, jak wiel k wa g przy wi zy wa a
Ona w swo ich ba da niach do pe ne tra 
cji ró de ar chi wal nych, do ku men tów
hi sto rii i j zy ko wych wia dectw prze 
szo ci utrwa lo nej w tek stach. Nie
ogra ni cza a si do pod kre le nia, e to
wa nie na l sku po wsta o pierw sze

pol skie zda nie, wy da no psa terz, po ja -
wi y si pierw sze pol skie mo dli twy, ale
pod j a grun tow ne ba da nia la dów pol -
sz czy zny w in nych ró dach, do cie ra a
do ma te ria ów sprzed kil ku wie ków – ja -
ko pierw sza ich czy tel nicz ka. Nie wy klu -
czo ne, e wy ni ka o to – jak za uwa a
w swo im szki cu Alek san dra Ja now -
ska – z we wntrz nej po trze by stu dio wa -
nia „za ga dek tkwi cych w sta rych za pi -
sach”. Dla te go pro wa dzi a mud ne
i cza so chon ne po szu ki wa nia w ar chi -
wach pa stwo wych i pa ra fial nych. Eks -
cer po wa nie ma te ria u wy ma ga o wiel -
kie go wy si ku, a na wet ofiar no ci, m.in.
„od szy fro wy wa nie” r ko pi mien nych
ró de i za pi sów w ksi gach ce cho wych,
pa ra fial nych – miej skich i wiej skich, nie
za wsze w do god nych wa run kach,
zwasz cza w zi mie (w nie ogrze wa nych
po miesz cze niach). Trze ba by o nie -
zwy kej si y wo li, mo ty wa cji, od por no -
ci (tak e fi zycz nej), by prze pro wa dzi
te go ty pu kwe ren dy w kil ku na stu od da -
lo nych znacz nie od miej sca za miesz ka -
nia miej sco wo ciach. Dzi ki te mu Ba -
dacz ka od kry a dla ro do wi ska l skich
j zy ko znaw ców cen ne do ku men ty
od XVI do XVIII i I po o wy XIX wie -
ku. Zgro ma dzi a bo ga ty ma te ria j zy -
ko wy, któ ry na stp nie opi sa a i zin ter -
pre to wa a. Przed mio tem Jej pe ne tra cji
by y mi dzy in ny mi ksi gi ce cho we
w Tosz ku, So ni co wi cach, Gli wi -
cach, XVII -wiecz ne r ko pi mien ne ak -
ta miej skie w By to miu, ak ta miej skie
i ksi gi s do we w Tar now skich Gó rach,
a po nad to ak ta miej skie z lat 1674-1747
w Bie ru niu, ar chi wa lia pszczy skie
w j zy ku pol skim (od XVII do I po o -
wy XIX wie ku), Pro to ko larz al bo tzw.
czer wo na ksi ga miej ska My so wic;
po nad to ar chi wa lia pa ra fial ne Bo gu cic,
Cho rzo wa, Ka to wic, Li pin, My so wic,
Pie kar (ksi gi me try kal ne, wród któ rych
by y ak ta spo rz dzo ne po pol sku), pro -
to ko y po sie dze za rz du sto wa rzy -
sze, tek sty ogo sze i za po wie dzi
przed lub nych, in wen ta rze i umo wy).
Skrzt nie od no to wy wa a lo ka li za cj
ba da nych do ku men tów i wy st pu j -
cych w nich zja wisk j zy ko wych. Sta -
y si one nie tyl ko pod sta w ana liz, opu -
bli ko wa nych przez Ni w licz nych
roz pra wach, ale i skarb cem j zy ko wo -
-kul tu ro wej prze szo ci, z któ re go mo -
g ko rzy sta ba da cze ko lej ne go po ko -
le nia. Trze ba za zna czy, e
cha rak te ry sty k gór no l skich ar chi -
wa liów w j zy ku pol skim oraz ar chi wa -
liów pa ra fial nych Ba dacz ka szcze gó o -
wo przed sta wi a w od dziel nych
ar ty ku ach. Opra co wa a te i przy go to -
wa a do dru ku ob szer ny (268 stron) zbiór
pt. „Ak ta miej skie Tar now skich Gór
od ko ca XVI wie ku do ro ku 1740”, za -
wie ra j cy cen ny dla ba da in ter dy scy -
pli nar nych ma te ria ró do wy.

By a nie zwy kle skru pu lat na w cha rak -
te ry zo wa niu ba zy ma te ria o wej – nie po -
prze sta wa a na usta la niu fre kwen cji
form j zy ko wych (do da nych ilo cio -
wych pod cho dzi a ostro nie), za wsze
sta ran nie je opi sy wa a, a na stp nie kon -
fron to wa a je z ma te ria a mi po cho dz -
cy mi z in nych re gio nów oraz z tek sta -
mi ogól no pol ski mi. Pro wa dzi o to
do wia ry god nych wnio sków, któ re po -
ka zy wa y sy tu acj j zy ko w na l sku.
Przy ka do wo: na pod sta wie ana li zy
ma te ria ów ar chi wal nych prof. Ko wal -
ska usta li a, e w y ciu pu blicz nym Gór -
ne go l ska pol sz czy zna stop nio wo
zdo by wa a na le ne miej sce od wie -
ku XVI; jed n z pierw szych dzie dzin,
w któ rej uy wa no j zy ka pol skie go, by -
a ad mi ni stra cja miej ska (szcze gól nie
w ma ych mia stecz kach wschod niej
cz ci Gór ne go l ska).

Re zul ta ty rze tel nych ba da ma te ria 
ów ar chi wal nych zna la zy pe ne od 
zwier cie dle nie w mo no gra fii pt. „Dzie 
je j zy ka pol skie go na l sku w okre sie
habs bur skim (15261742)”, a w ar ty -
ku ach Au tor ka roz pa try wa a wy bra ne
aspek ty za gad nie nia, np. opi sy wa a
dia lek ty zmy w re dnio wiecz nych r ko -
pi sach by tom skich czy ksi gach ce cho -
wych Tosz ka; ter mi no lo gi praw ni cz
w szes na sto wiecz nych ksi gach s do -
wych Tar now skich Gór i w ksi dze
miej skiej My so wic z lat 1590-1762. Jej
pra ce prze ko nu j, e spo ród ar chi wa -
liów ksi gi ce cho we s cen nym ma te -
ria em do ba da nad prze szo ci gwar
l skich, gdy le piej ni in ne ró da r -
ko pi mien ne od zwier cie dla j dia lek tal -
n wy mo w. Za pi sów w tych ksi gach
nie spo rz dza li bo wiem pi sa rze za wo -
do wi, ale maj strzy i cze lad ni cy, po cho -
dz cy z te re nów l ska, po li tycz nie ode -
rwa ne go od Pol ski.

Z ko lei kwe ren da Ba dacz ki w ar chi -
wach pa ra fial nych przy nio sa in te re su -
j cy ma te ria na zew ni czy, po zwa la j cy
opi sa pro ce sy na zwo twór cze, usta li
ró ny sto pie na sy ce nia tek stów wa ci -
wo cia mi re gio nal ny mi, przed sta wi
spo sób ada pta cji ger ma ni zmów (nazw
za wo dów i zwi za nych z prze my sem)
do sys te mu pol sz czy zny, od kry w war -
stwie l skich re gio na li zmów lek sy kal -
nych wy ra zy sta ro pol skie.

Na pod sta wie ana li zo wa nych ar chi -
wa liów prof. Ko wal ska pró bo wa a zre -
kon stru owa stan gwa ry l skiej okr -
gu pszczy sko -by tom sko -gli wic kie go
od XVI a do po o wy XIX wie ku (gdy
roz po cz to na l sku ba da nia dia lek to -
lo gicz ne i folk lo ry stycz ne). Do sza
do istot nej, po par tej ma te ria em j zy ko -
wym kon klu zji, i wik szo cech
gwa ro wych w lsz czy nie sta no wi in -
no wa cje cha rak te ry stycz ne tak e dla in -
nych gwar pol skich. Na prze strze ni
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wie ków wzra sta a licz ba dia lek ty zmów
o ge ne zie ar cha icz nej wsku tek izo la cji
l ska ode rwa ne go od Ma cie rzy. Po g -
bia y si za tem ró ni ce mi dzy gwa r
l sk a j zy kiem li te rac kim; w gwa rze
bo wiem za krze py la dy daw nej wy mo -
wy i od mia ny wy ra zów, a tak e daw ne
ich zna cze nia. Wpy wy ob ce za zna cza -
y si w lek sy ce, zwi za nej z roz wo jem
tech ni ki i funk cjo no wa niem nie miec kiej
ad mi ni stra cji. Au tor ka za uwa y a tyl -
ko nie wiel kie ró ni ce mi dzy mo w
miesz ka ców miast i wsi (w opo wie -
ciach lu do wych spi sa nych przez L.
Ma li now skie go i w r ko pi sach rze -
miel ni ków miej skich wy st po wa y te
sa me zja wi ska gwa ro we). Przy wi za -
nie in te li gen cji do gwa ry oka za o si sil -
niej sze na l sku ni w in nych re gio -
nach; zna jo mo pol skie go j zy ka
li te rac kie go nie by a tu bo wiem czyn -
ni kiem wa run ku j cym awans spo ecz -
ny – co moc no pod kre la a prof. Ko wal -
ska. Gwa ra po zo sta a tu taj nie tyl ko
pod sta wo wym rod kiem po ro zu mie wa -
nia si, ale sta a si opo nen tem wo bec
niem czy zny.

Au tor ka po wi ca a rów nie uwa g
pro ble mom ogól niej szym, np. kszta -
to wa niu si nor my j zy ko wej w XIX -
-wiecz nych do ku men tach gór no l -
skich, uwa run ko wa niom ze wntrz nym
(so cjo lin gwi stycz nym, re li gij nym, po -
li tycz nym) roz wo ju pol sz czy zny l -
skiej. Jej ba da nia wy ra nie uzmy so -
wi y, e w ar chi wa liach od bi ja j si jak
w lu strze: zo o no sy tu acji j zy ko -
wej na Gór nym l sku na prze o -

mie XIX i XX wie ku, a tak e ob raz y -
cia kul tu ro we go w pa ra fiach (np. dzia -
al no bi blio tek, ama tor skie go ru -
chu pie wa cze go i te atral ne go, pol skich
sto wa rzy sze re li gij nych).

Opi su jc w ar ty ku ach lo sy pol sz czy zny
na l sku w okre sie pru skim, pod kre 
la a ro l ro dzi mej gwa ry w pod trzy 
my wa niu wi zi z Ma cie rz, ak cen to wa 
a udzia szko y i du cho wie stwa
ka to lic kie go w obro nie j zy ka pol 
skie go, zwra ca a uwa g na prze ja wy
tro ski o po praw no j zy ko w ksi ek,
wy da wa nych na l sku w II po o 
wie XIX wie ku. Wska zy wa a za su gi ks.
Emi la Szram ka dla j zy ka pol skie go
na l sku, a po wo u jc si na je go pu -
bli ka cje, oma wia a wkad ksi y:
Nor ber ta Bo czy ka i Kon stan te go Dam -
ro ta w kszta to wa nie po staw pa trio tycz -
nych na l sku. Do ce nia a te zna cze -
nie dzia al no ci ks. J. A. Fic ka dla
in spi ro wa nia y cia kul tu ro we go w re -
gio nie gór no l skim. In te re so wa y J
po nad to pro ble my pi mien nic twa po pu -
lar no nau ko we go w la tach 1900-1922,
a tak e tek sty folk lo ru – two rzy wo j -
zy ko we gór no l skich pie ni lu do wych
ze zbio rów J. Ro ge ra.

Na ge odej cie prof. Ali ny Ko wal skiej
prze rwa o pra c nad mo no gra fi o pol -
sz czy nie l skiej okre su pru skie go, któ -
ra mia a sta no wi kon ty nu acj pu bli ka -
cji o pol sz czy nie na l sku w okre sie
habs bur skim.

Syn te z l sko znaw cze go nur tu Jej
twór czo ci na uko wej jest wy da ny po -

miert nie sta ra niem Jej bra ta, ks. Je rze -
go Ko wal skie go, zbiór roz praw pt.
„Z ba da nad dzie ja mi j zy ka pol skie -
go na Gór nym l sku”.
Po mier ci Ba dacz ki uka za a si dru kiem
opra co wa na przez Ni wspó au tor sko
ksi ka o cha rak te rze do ku men ta cyj 
nym „Pro to ko larz al bo Czer wo na Ksi 
ga My so wic”, „two rz ca – jak to okre -
la A. Ja now ska – swo ist klam r,
spi na j c dzie si cio le cia mud nej pra -
cy nad daw ny mi r ko pi sa mi”.

Pro fe sor Ali na Ko wal ska po zo sta wi a
po tom nym so lid ny warsz tat pra cy ba daw -
czej nad prze szo ci j zy ko w l -
ska – me to do lo gi ba da, zbiór do gb -
nie za na li zo wa nych tek stów ró do wych,
a przede wszyst kim – prze sa nie, by
w do cie ka niach na uko wych do cho wa
wier no ci praw dzie. Ba dacz ka udo wod -
ni a, ja kim j zy kiem na l sku po su gi -
wa li si w prze szo ci i raj cy miej scy, i rze -
miel ni cy, i ksi a, i lu dzie ze zna j cy
w s dzie. Jej ogrom n za su g jest od so -
ni cie praw dy o pol sz czy nie re gio nal nej
l ska. 

Pro fe sor Ali na Ko wal ska po zo sta wi -
a po so bie licz nych uczniów l skiej
szko y hi sto rycz no j zy ko wej. W nurt Jej
prac wpi su je si te wy da na nie daw no
pu bli ka cja hi sto ry ka prof. Idzie go Pa -
ni ca o j zy ku ar chi pre zbi te ra tów l -
skich do po o wy XIX wie ku „Jak my
on gi go da li” (Kra ków 2016). Miej my
wic na dzie j, e dia chro nicz ne ba da -
nia nad pol sz czy zn re gio nal n na l -
sku b d kon ty nu owa ne.



W muzeach
nie wszystkie eksponaty 
mona zawsze oglda.

Postanowilimy
pokazywa

niektóre 
na naszych amach.

Dzi pocztówka
ze zbiorów 

Muzeum Historii
Katowic.

Wielkie Katowice byy do mae. Naprawd powikszyy si po wchoniciu okolicznych
miejscowoci. Przez to te rozrastaa si ich historia. Dzi przykad – gospoda w Giszowcu.
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apy ta ny nie daw no o ty po wo
l skie ne ga tyw ne okre le nie
lu dzi, wy mie ni em spon ta nicz -

nie trzy rze czow ni ki umiesz czo ne w ty -
tu le dzi siej sze go od cin ka.

Z pierw szym z nich ze tkn em si ja -
ko dziec ko we wspo mnie niu Oj ca z je -
go przed wo jen nych uczniow skich cza -
sów w tar no gór skim Se mi na rium
Na uczy ciel skim. Oto je den z na uczy cie li
te go se mi na rium zmu szo ny zo sta
do uzu pe nie nia eta tu w pod sta wo wej
szko le wi cze. Po pa ru dniach prak ty -
ki pe da go gicz nej w wi cze niów ce
owiad czy krót ko dy rek to ro wi: „Ja so -
ro ni uczy nie b d” i... prze szed
na eme ry tu r. So ro (so ró), nie obec ny
w ogól nych sow ni kach j zy ka pol skie -
go, przy wo y wa ny we wszyst kich gwa -
ro wych lek sy ko nach, zna czy ty le, co
„czo wiek le wy cho wa ny” (Niy rób sie
so ró niym, przi wi tej sie ino z go cia mi),
„od lu dek, czo wiek stro ni cy od lu dzi”
(Do ni ko go niy a zi ta ki so ró), „kto po -
ryw czy, na rwa ny” (Z mo ji go Hy niu sia
sie ta ki zro biy so ró, e niy umia  nim
wy trzi ma) – in for mu je „Ma y sow nik
gwa ry Gór ne go l ska” z ro ku 2000 Bo -
e ny Czst ki -Szy mon, Je rze go Lu dwi -
ga i He le ny Sy no wiec. Sy sz go cz sto
w opo wie ciach uczest ni ków co rocz nych
zma ga kon kur su „Po na szy mu, czy li
po l sku”.

Sy sz te o przy chlib kach (przi chlyb -
kach, przi chlyb cach), uy wa nych na co
dzie w cza sach me go tar no gór skie go
dzie ci stwa, ozna cza j cych „li zu sów”
(Ta Ola to ta ki przi chly bek, za sie dzi -
siej przy chly bia a pa ni od pol skiy go),
cza sem rów nie „przy mil ne dzie ci”
(Z tyj na szej wnucz ki jest ta ki przy chly -
bek – sia do mi na klin i ci sko za kark).
Rze czow nik ten jest de ry wa tem uro bio -
nym od cza sow ni ko wej pod sta wy przy -
chli bia si (przi chly bia si) – „pod li -
zy wa si, schle bia ko mu” (Ty mi sie
niy przi chly biej, ino si le pij ucz. Niy
ciyr pia te go syn ka, co sie tak przi chly -

bio na szyj pa ni), „do ga dza” (Chcia ach
sie przi chly bi mo jy mu wnu czu sio -
wi – dziyn niech mu wa rzy a ka kao).
W sto sun ku do ogól no pol skiej po sta ci
przy po chle bia si l ski wa riant od zna -
cza si bra kiem przed rost ko wej czst ki
„po -”. Jej nie obec no utrzy ma na jest
w for mie rze czow ni ko wej przy chli bek
(przi chly bek). Gdy by ta ka funk cjo no wa -
a w j zy ku stan dar do wym, mia a by
z pew no ci po sta przy po chle bek.

Przy chli bia niu si i przy chlib kom do -
rów ny wa y w ne ga tyw nych emo cjach
so wa asi si „chwa li si, szczy ci si,
wy wy sza si nad in nych, mie o so -
bie wy so kie mnie ma nie”, asik „wy -
wy sza j cy si nad in nych” i – tro ch
rza dziej uy wa na – aska „wy wy sza j -
ca si nad in nych”. Co sie asisz?!, niy a
sie!, czy li „dla cze go si chwa lisz, wy -
wy szasz, ro bisz z sie bie ko go lep sze -
go?”, „nie chwal si, nie wy wy szaj si,
nie rób z sie bie ko go lep sze go!” – to
kon struk cje, któ re od zna cza y si bar dzo
du  fre kwen cj. Znacz nie mniej by o
asi ków i asek, grze sz cych asze niem si
tak cz sto, e do cze ki wa li si ta kie go sta -
e go epi te tu (ze szko y pod sta wo wej
przy po mi nam so bie... jed ne go). Mo na
by z te go sto sun ku fre kwen cyj ne go – tro -
ch ar to bli wie – wy snu po zy tyw ny
wnio sek, e l za cy tak cz sto prze strze -
ga j przed asze niem si – „chwa le niem
si, wy wy sza niem si nad in nych”, e
nie do cho dzi zbyt cz sto do utrwa le nia
si tej ce chy w za cho wa niach jed nej kon -
kret nej oso by.

Gdy pi sz te so wa, mam przed so b
ksi k wy da n przez Ar chi wum Pa -
stwo we w Opo lu w ro ku 2015 o roz bu -
do wa nym ty tu le „Ty be stya! Ty ka me -
lo! Agre sja j zy ko wa w pol sz czy nie
l skiej (1845-1938). Wy pi sy ró do we
z akt s dów roz jem czych po wia tu strze -
lec kie go prze cho wy wa nych w Ar chi -
wum Pa stwo wym w Opo lu” mo jej
daw nej stu dent ki wro caw skiej Ma go -
rza ty Iy kow skiej i Alek san dry Star -

czew skiej -Woj nar. Ty tu o wa be stia jest
wy zwi skiem kie ro wa nym pod ad re sem
„ze go, bez war to cio we go czo wie ka”,
a ka me la (z niem. Ka mel „wiel -
bd”) – „czo wie ka wy so kie go, wiel kie -
go – zwasz cza ko bie ty” (imi Ka me la
no si a naj wik sza kro wa w go spo dar -
stwie mo jej bab ci; ba li my si jej, bo po -
tra fi a po stra szy swy mi po t ny mi ro -
ga mi). Do opi sa ne go wy ej asi ka
na wi zu je zna cze nio wo za re je stro wa ny
w przy wo a nym opra co wa niu chlub -
nik. „Ko bie ta chu da, mi zer na” to chu dy -
ka, a „bru das, flej tuch, tak e czo wiek
wy ko nu j cy sw pra c nie dba le” to do -
brze mi zna ny cia rach. Fo ne tycz nie
po dob ny ciar ach ozna cza „czo wie ka
ob ce go, nie tu tej sze go, nie god ne go za ufa -
nia, przy b d”, a faj ni ca i faj nio -
szek – „ko bie t stro j c si, dba j -
c – cz sto prze sad nie – o sw uro d”.

Cza sow ni ka fan zo li – „mó wi nie do -
rzecz nie, bre dzi, ple gup stwa, mó wi
trzy po trzy, mó wi bez sen su” – uy -
wam do dzi, a prze j a go rów nie mo -
ja wro caw ska ro dzi na. W ksi ce opol -
skich au to rek ma my rze czow nik fan zol
okre la j cy „czo wie ka, któ ry du o
i nie m drze mó wi”. „Czo wiek o du ych
oczach lub je wy trzesz cza j cy” to eks -
pre syw ny ga o (por, ogól no pol skie
ga y „oczy”), „czo wiek ubo gi, n -
dzarz” na to miast to go o rzyt, na wi zu -
j cy do sta ro pol skiej i do sko na le na l -
sku zna nej rzy ci (rzi ci) – „d... y” (mój
wro caw ski pro fe sor Sta ni slaw Bk
– 1900-1981 – na pi sa przed la ty ar ty -
ku o l skim na zwi sku Rzit ka). Nie mo -
go, oczy wi cie, za brak n w przy wo -
a nej pra cy mo ty ki „ko bie ty lek kich
oby cza jów”, ale to wa rzy szy jej tak e
w tym zna cze niu uy wa na go ni ca.
y we wspo mnie nia wresz cie wy wo -

a we mnie ha der lak (ha der lok) – „czo -
wiek zbie ra j cy szma ty” (z niem. Ha der),
bo na le  do po ko le nia do brze go pa mi -
ta j ce go, w funk cji pe jo ra tyw nej ozna -
cza j cy „obe rwa ca”. 

Soronie,
przychlibki
i asiki

LSKA
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA
JAN MIODEK

Z
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Kon fe ren cja „Mu zy ka w Cho rzo wie”
zro dzi a si wa nie z my le nia

o war to ciach dla l ska i dla wia ta lo -
kal ne go pod sta wo wych, ale tak e z po -
trze by po wro tu do ró de i do roz mo -
wy – o hi sto rii i kul tu rze miej sca nam
da ne go. 21 wrze nia br. Mu zeum
w Cho rzo wie sta o si prze strze ni
spo tka nia hi sto ry ków, mu zy ków (teo -
re ty ków i prak ty ków), ani ma to rów
kul tu ry i pa sjo na tów, któ rzy wspól nie
zg bia li ró ne pasz czy zny mu zycz no -
ci Cho rzo wa. Nad mie ni na le y, e
wy da rze nie zo sta o ob j te Ho no ro -
wym Pa tro na tem Pre zy den ta Mia sta
Cho rzów oraz pa tro na ta mi me dial ny mi:
TVP3 Ka to wi ce, Ra dia eM, por ta lu
Cho rzo wia nin.pl, cza so pism „Jazz Fo -
rum” i „Twój Blu es” oraz oczy wi cie
mie sicz ni ka „lsk”. 

Cho rzów mo na scha rak te ry zo wa
czte re ma ha sa mi: „Cho rzów – mia sto
or ga nów”, „Cho rzów – mia sto edu ka 
cji mu zycz nej”, „Cho rzów – mia sto jaz 
zu” i w ko cu naj bar dziej zna ne z nich:
„Cho rzów – mia sto blu esa”. A za tem
mu zy ka w mie cie czy mia sto w mu zy 
ce? Mia sto uwi ka ne w mu zy k?

W wy st pie niu otwie ra j cym kon fe -
ren cj, prof. Ju lian Gem bal ski po sta wi
te z o ci gle nie wy ko rzy sta nym po ten -
cja le cho rzow skich or ga nów. Za cho wa -
ne w mie cie – przy naj mniej cz cio -
wo ory gi nal ne – in stru men ty s
ró dem wie dzy o warsz ta tach trud ni -
cych si wy ko na niem or ga nów oraz
o sta nie pa ra fial nych bu de tów, a na -
wet sy tu acji spo ecz no -po li tycz nej.
Szcze gól nie in te re su j cym przy ka -
dem, omó wio nym przez Pro fe so ra, s

or ga ny ko cio a pw. w. Jó ze fa w Cho -
rzo wie, zbu do wa ne w 1907 r. przez
fir m „Mar tin Bin der und Sohn” z Re -
gens bur ga. Do tej po ry nie prze bu do wa -
ny in stru ment jest szcze gól nie war to -
cio wy ze wzgl dów mu zycz nych,
tech nicz nych, ar chi tek to nicz nych i hi -
sto rycz nych. Pro fe sor przy po mnia,
e or ga ny s nie tyl ko ele men tem wy -
po sa e nia ko cio ów, in stru men tem
bd (ze wzgl du na kunsz tow ne wy -
ko na nie i ar chi tek tu r) dzie em sztu ki,
ale tak e na rz dziem edu ka cji mu -
zycz nej wier nych. 

To wa nie te ma to wi edu ka cji mu zycz -
nej po wi co ne zo sta y ko lej ne dwa
wy st pie nia – kon ser wa to ra miej skie go
Ry szar da Szo py i dr. Jac ka Kur ka.
Pre le gen ci z od mien nych per spek tyw
omó wi li zna cze nie dla mia sta Szko y

Mia sta mu zy ki – nie tyl ko Ka to wi ce… Tak mo go by brzmie ha so pro mo cyj ne l ska. Re gio nu, któ re go
tra dy cja i kul tu ra od wie ków by y wy pie wy wa ne przez miesz ka ców. Mo e to co dzien ne ob co wa nie z y 
wio a mi ognia (hu ta) i zie mi (ko pal nia) zbli a o l za ków do war to ci po za zmy so wych i nie wy ra al nych,
a tym sa mym do mu zy ki, któ ra – jak pi sa Al do us Hux ley – „ozna cza tyl ko sa m sie bie” oraz „po mil cze niu – naj 
le piej wy ra a to, co nie wy ra al ne”. My lc w ten spo sób o l sku i o mu zy ce, uzmy sa wiam so bie,
e Cho rzów – miej sce, któ re y o w ryt mie sym fo nii dwóch hut e la za („Kró lew skiej” i „Ba to ry”) – mu si by
mia stem mu zy ki, prze strze ni sprzy ja j c jej su cha niu, two rze niu i (wbrew roz sd ko wi) mó wie niu o niej.

Muzyka w Chorzowie

Uczestnikami panelu dyskusyjnego o muzyce w Chorzowie byli m.in. prof. Jan Szmatloch (z lewej) i prof. Julian Gembalski
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ANNA PIONTEK

Pod patronatem „lska”
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Mu zycz nej im. G. Fi tel ber ga. Ry szard
Szo pa sku pi si na ar chi tek to nicz nej
war to ci bu dyn ku pla ców ki dla prze -
strze ni pu blicz nej, spe cjal nie za adap to -
wa ne go i prze bu do wa ne go na ten cel. Ja -
cek Ku rek z ko lei od niós si
do kszta to wa nia przez szko  dwóch ob -
sza rów – edu ka cji i kul tu ry mu zycz nej.
Do daj my: nie tyl ko Cho rzo wa, o czym
wiad cz ka dra pla ców ki i dal sze lo sy jej
ab sol wen tów, wród nich Ada ma Bucz -
ka, Jó ze fa Kly ty, Sta ni sa wa Ko tycz ki,
Jo an ny Kciu czyk -J dru sik czy Grze go -
rza Spy ry.

W jaz zo wej od so nie kon fe ren cji wy -
su cha li my dwóch wy st pie po wi -
co nych ko lej no: y ciu i twór czo ci
Zyg mun ta Wi cha re go oraz le gen dar ne -
mu klu bo wi „Ko cyn der”. Pre lek cja
przy bli a j ca lo sy i ar ty stycz n dzia al -
no „jazz ma na z Wiel kich Haj duk”
zwi za na by a z przy pa da j c w pa -
dzier ni ku 50. rocz ni c mier ci Zyg mun -
ta Wi cha re go. Au tor ka, dzi ki ze bra nym
ró dom oraz wspo mnie niom, zwasz -
cza cór ki mu zy ka – Da rii, szcze gó o wo
wy ja ni a wt pli wo ci do ty cz ce mier -
ci ar ty sty, a tak e scha rak te ry zo wa a je -
go do ro bek mu zycz ny i me to dy pra cy,
uza sad nia jc po sta wio n te z o cho -
rzow skich ró dach pol skie go di xie -
lan du. Na stp nie Jo lan ta Król przy bli -
y a hi sto ri klu bu „Ko cyn der”
z per spek ty wy oso by bez po red nio za -
an ga o wa nej w je go dzia al no. Wy st -
pie nie ob fi to wa o we wspo mnie nia
i aneg do ty do ty cz ce pra cow ni ków
klu bu i wy st pu j cych na je go sce nie ar -
ty stów. Jo lan ta Król za bra a su cha czy
za ku li sy funk cjo no wa nia „Ko cyn dra”,
co po mo go zro zu mie jak wiel k stra -
t dla cho rzow skiej kul tu ry by o je go
za mkni cie.

Nikt le piej nie mó wi by o Cho rzo wie ja 
ko mie cie blu esa ni An drzej Ma ty 
sik – re dak tor na czel ny kwar tal ni ka
„Twój Blu es”, wy ró nio ne go naj bar dziej
pre sti o wy mi w swo jej bran y na gro da 
mi, je dy ne go ogól no pol skie go ma ga zy 
nu po wi co ne go mu zy ce blu eso wej,
a wy da wa ne go wa nie w Cho rzo wie.
W swo im wy st pie niu An drzej Ma ty sik
przy to czy licz ne przy ka dy – od Blu -
estra cji przez Blu es Ali ve, Front Porch
Blu es, czy li Lau ba Pe no Blu esa a
po „Le ni czów k” – do wo dz ce, e
Cho rzów jest naj cht niej od wie dza nym
przez gwiaz dy blu esa mia stem w Pol sce
i miej scem, do któ re go zje da j mi o -
ni cy tej mu zy ki. Wie lo let nie blu eso we
tra dy cje Cho rzo wa prze ma wia j za utwo -
rze niem w mie cie „Gru by Blu esa”,
któ rej otwar cie za pla no wa no jesz cze
w tym ro ku.

Ostat nie z kon fe ren cyj nych wy st -
pie – dr. Bo gu sa wa Tra cza – przy bli y -
o za gad nie nia zwi za ne ze l sk (w tym
cho rzow sk) sce n mu zy ki al ter na tyw nej
lat 80. XX w. Pre le gent szcze gó o wo zde -
fi nio wa po j cie „al ter na ty wy”, a tak e or -
ga ni za cj i me to dy dzia a nia ro do wisk
sku pio nych wo kó tej sce ny mu zycz nej.
Bo gu saw Tracz wska zy wa na klu by
i miej sca w Cho rzo wie, w któ rych gra y
ze spo y, przede wszyst kim za ka do we
(prze czu wa j ce swój upa dek w la -
tach 90. XX w.) do my kul tu ry. Bu dz ca
es te tycz ne kon tro wer sje al ter na tyw na
sce na mu zycz na lat 80. jest nie do ce nio -
nym przez hi sto ry ków (i nie tyl ko) wia -
dec twem swo ich cza sów.

Pod czas kon fe ren cji po ru szo no tyl ko
wy bra ne za gad nie nia, by do da, e mu -
zycz no Cho rzo wa wy ra a si rów nie
w kom po zy cjach fil mo wych (Franz
Wa xman czy Han na Schy gul la), mu zy ce

kla sycz nej (m.in. Ta de usz mu dzi ski),
chó ral nej (licz ne chó ry i ak tyw no
na tym po lu Raj mun da Han ke go) czy
dzia al no ci fe sti wa lo wej (obok wspo -
mnia nych ju fe sti wa li blu eso wych, Mi -
dzy na ro do wy Fe sti wal Stró ów Po ran ka,
Fe sti wal Jazz&Li te ra tu ra czy wie lo let ni
cykl kon cer tów In ne Gra nie). Zwie -
cze niem spo tka nia w Mu zeum w Cho rzo -
wie by a dys ku sja pa ne lo wa „Fe no men
l skiej mu zy ki” mo de ro wa na przez
dr. Jac ka Kur ka. Roz ma wia li: prof. Ju lian
Gem bal ski, prof. Je rzy Ja ro sik, prof. Jan
Szma tloch i Le szek Win der. Wszy scy
uczest ni cy dys ku sji s zwi za ni nie tyl ko
z mu zy k (przez teo ri i/lub prak ty k oraz
pa sj), ale tak e (a mo e przede wszyst -
kim) z Cho rzo wem i l skiem. Wsu chu -
jc si uwa nie w wy st pie nia pre le gen -
tów od no sz wra e nie, e sta no wi y one
za prze cze nie te zy – sfor mu o wa nej
przy in nej oka zji przez prof. Alek san dr
Kun ce – o tym, e l zak mu zy ki si l -
ka, gdy „w mu zy ce czo wiek si tra ci”.
Roz mów cy wska zy wa li na ró ne in spi ra -
cje i spo so by wy ra a nia si mu zycz no ci
l ska (od dwi ku po sztu ki pla stycz ne,
od gra nia ama tor skie go po pro fe sjo nal ne
i zin sty tu cjo na li zo wa ne), ale przede
wszyst kim na jej za ko rze nie nie w l skiej
tra dy cji i w l skich ro dzi nach – a za tem
nie w l ku, lecz w mi o ci. lsk ja ko
dwik dro go cen ny. 

Uni wer sal na re flek sja o fe no me nie
mu zycz nym na l sku sta no wi a war to
do da n kon fe ren cji. Szcz li wie dla
nie obec nych or ga ni za to rzy prze wi dzie li
pu bli ka cj tek stów wy st pie. Cze ka jc
za tem na so wo dru ko wa ne i za ch ce ni
te go rocz nym spo tka niem w Mu zeum,
ma my na dzie j na ko lej ne kon fe ren cyj -
ne i kul tu ral ne od so ny Cho rzo wa – ju
nie tyl ko mu zycz ne. 
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Uda em si do te go skle pu, ku pi em
lu ster ko i po zna em – Jó ze fa Wie -

czor ka. Nie przy pusz cza em wte dy, e
wkrót ce roz sze rzy my na sz zna jo mo.
Wspo mnia ny Fu nio Imiel ski – pre zes
okr go we go zwiz ku bok ser skie go,
wci gn mnie do dzia al no ci bok ser -
skiej. Po ja kim cza sie za pro po no wa mi
na pi sa nie cze go w ro dza ju hi sto rii l -
skie go bok su. Za da nie nie by o a twe,
po nie wa nie by o zbyt wie lu do ku men -

tów zwi za nych ze l skim bok sem
przed 1939 r. Ale po wsta a pu bli ka cja,
któ r za ty tu o wa em Drze wiej na rin gu.
Pod czas zbie ra nia ma te ria ów uda em si
do wspo mnia ne go Jó ze fa Wie czor ka.
Oka za si wspa nia ym in for ma to rem,
wie dzia o bok sie wszyst ko. On, a pó -
niej tak e Mak sy mi lian Gbur ski, te bok -
ser w Po li cyj nym Klu bie Ka to wi ce,
do star czy li mi cie ka wych i istot nych in -
for ma cji, a tak e zdj, dzi ju hi sto -

rycz nych. Ta skrom na pu bli ka cja sko -
ni a mnie do dal sze go zbie ra nia ma te ria -
ów. Efek tem by a pu bli ka cja z oka zji 80-
le cia l skie go Zwiz ku Bok ser skie go,
a na stp nie ksi ka pt. Na rin gu, Lek sy -
kon l skie go bok su. Od two rze nie po -
czt ków l skie go bok su nie by o by
mo li we bez po mo cy Jó ze fa Wie czor ka,
a tak e Mak sy mi lia na Gbur skie go. Za to
im wiel kie dzi ki.

Nie zwy kle bo ga te s po czt ki bok 
su – bar dzo po pu lar ne go spor tu w re gio 
nie l skim. War to pa mi ta, e 8 lu te -
go 1923 r za wi za si l ski Zwi zek
Bok ser ski i ju te go ro ku, we wrze niu od -
by y si pierw sze mi strzo stwa l ska,
w któ rych star to wa o 55 za wod ni ków. I by
to pierw szy tur niej w Pol sce ran gi mi -
strzow skiej. Przy po mnij my, e do pie ro
w grud niu 1923 r. po wsta Pol ski Zwi zek
Bok ser ski, a pierw sze mi strzo stwa Pol ski
od by y si w po o wie ro ku 1924 r., w któ -
rych star to wa o 23 za wod ni ków.
Wró my jed nak do Jó ze fa Wie czor ka
i je go do ko na spor to wych. Swo j
spor to w przy go d roz po cz nie mal
rów no cze nie z or ga ni zo wa niem si
bok su na l sku. Uro dzi si w Ryb ni -
ku 19 wrze nia 1905 r. w ro dzi nie bar -
dzo po zy tyw nie na sta wio nej do spor tu.
Star si bra cia dzia a li w spor to wych or -
ga ni za cjach. Wa dy saw by jed nym
z za o y cie li Bok ser skie go Klu bu Spor -
to we go w Ka to wi cach, a w la tach trzy -
dzie stych ub. wie ku pe ni funk cj
pre ze sa Okr go we go Zwiz ku Bok ser -
skie go. Ry szard przez kil ka lat by se kre -
ta rzem w okr go wym zwiz ku. Al fred
z ko lei wy bra s dzio wa nie. Mia wic
Jó zef do bre wzo ry do na la do wa nia. Wy -
bra jed nak bok so wa nie.

Mia 15 lat kie dy sto czy pierw sz
swo j wal k. Na mó wi go do niej Je rzy
Risz ke, za o y ciel Pry wat ne go KS Ka -
to wi ce. By o to w po o wie 1920 r. I tak
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Pan Jó zefHENRYK MARZEC

Dru y na Po li cyj ne go Klu bu Spor to we go. Od le wej: Le on Paw li ca, Fran ci szek No wa kow ski,
Wil helm Ci chy, Ta de usz Ma tusz czyk, Aloj zy Ker ner, Mak sy mi lian Gbur ski, Teo dor Wra zi do,
tre ner Jó zef Wie czo rek.

Jó zef Wie czo rek, 1928 r.

W Ka to wi cach, przy uli cy Ple bi scy to wej, by przed la ty sklep mo to ry za cyj ny.
Mo na w nim by o ku pi ró ne ak ce so ria sa mo cho do we, gów nie do fia ta. A mnie
by o po trzeb ne bocz ne lu ster ko do „ma lu cha”, któ re ode rwa li mi „zbie ra cze”.
No i przy ja ciel, Fu nio Imiel ski, skie ro wa mnie do te go skle pu. Do da przy tym,
e po znam w nim cie ka we go czo wie ka – przed wo jen ne go bok se ra, re pre zen 
tan ta Pol ski, a pó niej tre ne ra – Jó ze fa Wie czor ka.
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w ogród ku re stau ra cji pa na Du gaj czy -
ka przy pla cu Miar ki w Ka to wi cach,
zmie rzy si ze star szym o kil ka ad nych
lat zna nym ju w Ka to wi cach bok se rem
o na zwi sku Fran ke. Ku za sko cze niu
wi dzów, na sto la tek po sa dzi na ma t ry -
wa la. Od te go mo men tu roz po cz a si
bok ser ska przy go da. Boks by po pu lar -
nym spor tem w l skim ro do wi sku.
Na po czt ku by y to wal ki o cha rak te -
rze po ka zo wym, a tak e i za wo do wym,
w któ rych zwy ciz cy otrzy my wa li pew -
ne wy na gro dze nie lub na gro dy. Po je dyn -
ki trwa y od 4 do 9 rund. Wal ki od by wa -
y si na cyr ko wych are nach, pod czas
fe sty nów, a tak e w ogród kach przy re -
stau ra cjach. W ta kich wal kach uczest ni -
czy Jó zef Wie czo rek, i to z du ym po -
wo dze niem.

Na po czt ku wal czy w Pry wat nym KS,
któ ry prze kszta ci si w Bok ser ski
Klub Spor to wy. I w tym klu bie roz wi 
n y si bok ser skie umie jt no ci Jó ze 
fa Wie czor ka. W la tach 1929 – 1933
pi cio krot nie zdo by ty tu mi strza l -
ska w wa dze red niej. W mi strzo -
stwach Pol ski mia tro ch pe cha. W je -
go wa dze, w red niej, wal czy je go
gów ny ry wal, wy mie ni ty bok ser z Po -
zna nia Wi told Maj chrzyc ki. Ich po je -
dyn ki po ry wa y wi dow ni. By y nie -
zwy kle za ci te i wy rów na ne. Jó zef
Wie czo rek po tra fi po ko na ry wa la
w ró nych za wo dach, ale w tur nie jach
o mi strzo stwo Pol ski wy gry wa Wi told
Maj chrzyc ki. Dla te go Jó zef Wie czo rek
mu sia za do wo li si ty tu a mi wi ce mi -
strza kra ju (1929,1931).

Ze spó Bok ser skie go KS to czy za ci -
te po je dyn ki o dru y no we mi strzo stwo
Pol ski z War t Po zna. Czte ro krot nie
Bok ser ski KS mu sia uzna wy szo
War ty, zdo by wa jc wi ce mi strzo stwo.
W 1931 r. Bok ser ski KS wy gra ry wa -
li za cj. Mi strzow ski ty tu, po ku lu aro -
wych ma chi na cjach po zna sko -war -
szaw skich, ode bra no Ka to wi cza nom
po nie wa wal czy li nie upraw nie ni za -
wod ni cy. Nie przy zna no go ni ko mu.

Jó zef Wie czo rek tra fi do re pre zen ta cji
kra ju. Nie mia szcz cia do ry wa li. Tra -
fia ma czo o wych bok se rów eu ro pej -
skich. Prze gra m.in. z To bec kiem i Teu -
er kau fem (Niem cy) i Ko stri czem
(Cze cho so wa cja). Wy st pi tak e w mi -
strzo stwach Eu ro py w Bu da pesz cie
1930 r. Tra fi od ra zu na za wod ni ka go -
spo da rzy Szi ge thie go. By a to do bra wal -
ka Po la ka. Mia mi ni mal n prze wa g.
S dzio wie przy zna li jed nak zwy ci -
stwo W gro wi. Po tym po je dyn ku Fe liks
Stamm, któ ry pro wa dzi na sz re pre zen -
ta cj, po wie dzia Jó ze fo wi Wie czor ko -
wi – by e lep szy, ale nie zno kau to wa -
e ry wa la, wic mu sia wy gra W gier.

Bok ser ski KS ze wzgl dów fi nan so -
wych mu sia si roz wi za. Boks w Ka -
to wi cach jed nak nie upad. Po wsta a
sek cja bok ser ska w Po li cyj nym Klu bie
Spor to wym. Wród za o y cie li tej sek -
cji by Jó zef Wie czo rek. Na po czt ku
jesz cze wal czy, ale skon cen tro wa si

na szko le niu mod szych ko le gów. Szyb -
ko Po li cyj ny KS sta si jed nym z naj -
sil niej szych klu bów bok ser skich w Pol -
sce. Jó zef Wie czo rek, ja ko tre ner, mia
przy jem no pra co wa z wie lo ma me -
da li sta mi mi strzostw Pol ski i l ska,
m.in. z Teo do rem Wy stra chem, Sta ni -
sa wem Pi a ten, Le onem Paw li c.

Ja ko cie ka wost k na le y przy to czy,
e w la tach dwu dzie stych ub. wie ku po -
pu lar na by a przy piew ka, trak to wa na ja -
ko nie ofi cjal ny hymn l skie go Zwiz -
ku Bok ser skie go, w któ rym po t ny by
a du nek pa trio ty zmu. Oto ona.

Niech si chwa li stan bok ser ski, 
moc nych lu dzi Pol sce trze ba.
Ta kich da nam szko a bok su
oraz l ska czar na gle ba. 
Twar de ko ci, har de cia o
i duch ni czym nie ugi ty.
Oto ce chy s bok se ra,
Oto skarb je go wi ty.

A pra gnie nia? Laur dla Pol ski,
Dla barw l ska me dal zo ty.
Imi swo je nio se w dal
pod dwik Ko nop nic kiej ro ty.
Bok ser to wspó cze sny szlach cic,
to dzi siej szy stan ry cer ski
Wi wat prze to niech si wi ci
Dziar ski, m ski stan bok ser ki

Przy sza woj na. Jak wie lu in nych
miesz ka ców l ska Jó zef Wie czo rek zo -
sta wcie lo ny do ar mii nie miec kiej. Tra -
fi na front wo ski. By kie row c pocz -
ty po lo wej. Pod We ro n za ko czy
su b w nie miec kiej ar mii. Tam do sta
si na krót ko do ame ry ka skiej nie wo -
li. Na stp nie wst pi do ar mii gen. An -
der sa. Po za ko cze niu dzia a wo jen nych
tra fi do Wiel kiej Bry ta nii. I tam pod j
de cy zj o po wro cie do do mu, do ro dzi -
ny i bli skich, do Pol ski i na lsk. 

W sierp niu 1946 r. po wró ci do Ka to wic.
Od ra dza si l ski boks i Jó zef Wie czo 
rek w czy si do dzia al no ci. Je go
spor to we i or ga ni za cyj ne do wiad cze nie
oka za o si bar dzo po moc ne w po now -
nej or ga ni za cji l skie go bok su. Nie
mia a two. l ski i po wsta czy ro do wód
ro dzi ny, czon ko stwo w przed wo jen nym
Po li cyj nym Klu bie Spor to wym, su ba
w nie miec kiej ar mii i na do da tek jesz -
cze u gen. An der sa, nie ua twia y mu y -
cia i dzia al no ci spor to wej. Mia
w zwiz ku z tym ró ne ko po ty. Ni gdy
jed nak w na szych roz mo wach nie chcia
o tym wspo mi na. Mia swo je za sa dy,
swój ho nor.

W ro do wi sku bok ser skim ro bi swo -
je, a ro bi to do brze: szko li za wod ni ków
ró nych klu bów. Cz sto po dej mo wa
pra c tre ner sk w sek cji, któ ra chy li a si
ku upad ko wi. I po tra fi wy pro wa dzi j
na pro st. Pra co wa w Ko le ja rzu Ka to -
wi ce, Gór ni ku Bo gu ci ce, Ru chu Ra -
dzion ków, Gór ni ku Ka to wi ce. To Jó zef
Wie czo rek przy czy ni si do stwo rze nia
bar dzo sil nej sek cji bok ser skiej w TS
a b dy, któ ra za li cza a si do ci sej czo -
ów ki kra jo wej.

W ci gu je go tre ner skiej pra cy przez
je go r ce prze szo wie lu za wod ni 
ków, któ rzy od no si li cen ne zwy ci 
stwa na kra jo wych i mi dzy na ro do 
wych rin gach. To Jó zef Wie czo rek
do pro wa dzi Wa dy sa wa J drze jew -
skie go do pierw sze go ty tu u mi strza
Pol ski i wal nie przy czy ni si do je go
olim pij skiej no mi na cji. U nie go zdo by -
wa li bok ser sk wie dz m.in. Piotr Gu -
zy, Jan Bry chlik, An drzej Woj cie -
chow ski, Ta de usz Bau erek me da li ci
mi strzostw Pol ski i l ska. Rów no cze -
nie prze ka zy wa swo j wie dz mo -
dym i po czt ku j cym in struk to rom.
U nie go prak ty ko wa m.in. Fran ci -
szek Kik, pó niej szy tre ner re pre zen -
ta cji Pol ski i wy cho waw ca wie lu do -
brych za wod ni ków.

Jest Jó zef Wie czo rek nie spo ty ka nym re 
kor dzi st. W swo jej bok ser skiej ka 
rie rze sto czy a 586 walk. Wy gra 457,
zre mi so wa 21, prze gra 108. Wik szo
prze gra nych za no to wa na po czt ku
swo jej przy go dy z bok sem. To nie mo -
li we, mo e kto po wie dzie. Ta ka jed -
nak jest praw da. Ty le ma za no to wa nych
w bok ser skiej ksi ecz ce. Uzu pe nij my,
e w la tach dwu dzie stych XX. wie ku
wal ki bok ser skie or ga ni zo wa no na l -
sku nie mal bez prze rwy. Uczest ni czy
w nich Jó zef Wie czo rek. By wa o, e
w ci gu jed ne go dnia wal czy dwu -
krot nie, a w ty go dniu za li cza po 5-6 po -
je dyn ków.

Wszy scy, któ rzy si z nim ze tkn li
wspo mi na j go bar dzo cie po. By za -
wsze zdy scy pli no wa ny i te go wy ma ga
od swo ich pod opiecz nych. Bez ner wów
po tra fi tu ma czy i prze ka zy wa ele -
men ty bok ser skiej wal ki i po pra wia
b dy. By dla za wod ni ków przy ja cie -
lem, a w wie lu przy pad kach oj cem. 
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Bi blio te ka, skarb ni ca so wa
pi sa ne go, by a uzna wa na

przez wie ki za nie zwy k prze -
strze, prze zna czo n dla wy -
bra nych, nie licz nych. Ma je sta -
tycz ne miej sce, w któ rym mo na
by o od da wa si lek tu rze dzie
oraz kon tem pla cji. Bi blio te ka
i ci sza to zwi za ne ze so b sko -
ja rze nia. Czy wspó cze sn bi -
blio te k od bie ra si wa nie w ta -
ki spo sób?

Je li mo wa o bi blio te kach spe -
cja li stycz nych, na uko wych – tu -
taj ci gle obo wi zu j ci sza i sku -
pie nie. Na to miast bi blio te ki
pu blicz ne od wie lu lat s swo isty -
mi cen tra mi kul tu ry, miej sca mi,
w dal szym ci gu wy jt ko wy mi,
w któ rych spo ty ka j si lu dzie
o ró no ra kich za in te re so wa niach
i upodo ba niach. W ksi ni cy
gro ma dzi my, opra co wu je my
i udo stp nia my zbio ry, zgod nie
z po trze ba mi uyt kow ni ków, ale
te or ga ni zu je my spo tka nia au tor -
skie, wy sta wy, pre lek cje, warsz -
ta ty czy kon cer ty. Za tem wspó -
cze nie ci cha bi blio te ka pu blicz na
by a by – mo na po wie dzie
– mar tw bi blio te k. 

Na sza ofer ta jest zró ni co wa -
na, za rów no pod wzgl dem for -
my, jak i te ma tu. Po dej mu je my
dzia a nia w prze strze ni bi blio tecz -
nej i po za ni, za wsze jed nak s
one zwi za ne z ksi k. Pra cu je -
my z czy tel ni ka mi w ka dym
wie ku. Or ga ni zu je my za j cia dla se nio rów,
cht nie uczest ni cz cych  w warsz ta tach li te -
rac kich, ar ty stycz nych, kom pu te ro wych. Na -
sze pro po zy cje kie ru je my tak e do lu dzi ak -
tyw nych za wo do wo, mo dzie y oraz dzie ci
szkol nych i przed szkol nych. 

Zdo by wa my no wych uyt kow ni ków, by
wia do mie prze mie ni ich w czy tel ni ków. Po -
szu ku je my no wych miejsc i grup do ce lo -
wych, by po pu la ry zo wa ksi k i wy ra bia
na wy ki czy tel ni cze. Za sta na wia my si, gdzie
i dla ko go jesz cze mo na czy ta, ju nie tyl -
ko w sa mej bi blio te ce, ale te w cen trach han -
dlo wych czy w par kach. 

Dzi ki udzia o wi w pro jek cie „Co ol tu ra
ksi ki”, re ali zo wa nym przez Bi blio te k
l sk, do ty cz cym grup za ba wo wych dla
dzie ci naj mniej szych (od kil ku mie sicz -
nych po kil ku let nie – nie uczsz cza j cych
jesz cze do przed szko la), bi blio te ka rze zna -
le li no wy spo sób na po pu la ry za cj kul tu ry
czy tel ni czej. Przy ogrom nym za an ga o wa -
niu ca e go ze spo u ry du tow skiej bi blio te ki

w lu tym 2015 r. ru szy a ini cja ty wa pod na -
zw: „Mo li ki ksi ko we”.

Do wspól nej pra cy za pro si li my dzie si -
cio ro dzie ci (naj mod szy uczest nik mia 3 mie -
si ce) wraz z opie ku na mi. Nie spo dzie wa li -
my si, e przed si wzi cie spo tka si z ta kim
za in te re so wa niem. Co ty go dnio we za j cia
gro ma dzi y co raz licz niej szych ob ser wa to rów,
któ rzy zga sza li ch udzia u w pro jek cie i za -
pi sy wa li si na li st re zer wo w. 

Wy po y czal nia dla dzie ci zmie ni a swo je ob -
li cze, sta jc si jesz cze bar dziej przy ja zna
ma lu chom. Za ba wy po  czo ne z na uk, po zna -
wa nie kszta tów, do ty ka nie nie zna nych przed -
mio tów, oswa ja nie si z obec no ci in nych dzie -
ci i do ro sych – ska da j si na pro gram
nie ty po wych za j, su  cych sze ro ko po j te -
mu uspo ecz nie niu dzie ci. W ra mach klu bu or -
ga ni zo wa ne s te kon sul ta cje ze spe cja li sta -
mi: fi zjo te ra peu t, lo go pe d, die te ty kiem. 

Na sze dzia a nia szyb ko zy ska y roz gos
w lo kal nych me diach. Ar ty ku y oraz au dy -
cje ra dio we i te le wi zyj ne spo wo do wa y co -

raz czst sze py ta nia o mo li wo
otwar cia ko lej nej gru py. Sa mi te
po pu la ry zu je my na sz pro po -
zy cj po przez or ga ni zo wa nie
za j otwar tych i fe sty nów. 

Na pro b ro dzi ców we wrze -
niu 2015 r. utwo rzy li my dru g
gru p za ba wo w „We so e nut ki”,
któ ra spo ty ka si w ry du tow -
skiej Me dia te ce. Od te go ro -
ku – za j cia b d si od by wa
w trzech ze spo ach (w po nie -
dzia ki w Me dia te ce, w ro dy
i czwart ki w bi blio te ce cen tral nej).
Bi blio te ka rze pro wa dz cy gru py
za ba wo we mu sz ce cho wa si
nie tyl ko ogrom n kre atyw no -
ci, ale tak e od po wie dzial no ci
i dys po zy cyj no ci. Wie le za baw
ze wzgl dów lo gi stycz nych i po -
rzd ko wych nie mo e od by wa
si w do mu, dla te go te spo tka nia
w bi blio te ce s tak atrak cyj ne. 

Uczest ni cy grup za ba wo wych
sta j si au to ma tycz nie czy tel -
ni ka mi ry du tow skiej ksi ni -
cy, a ro dzi ce – w ra mach za da -
nia do mo we go – s zo bo wi za ni
do czy ta nia dzie ciom. Dba jc
o wy so ki po ziom za j, pro mu -
je my bi blio te k oraz czy tel nic -
two i przy cho dzi my z po mo c
ro dzi com. Po mi dzy opie ku na -
mi a bi blio te kar ka mi za wi zu j
si przy ja nie. Jest czas na na -
uk, za ba w, ale i na roz mo w.
Za ch ce ni i zak ty wi zo wa ni ro -
dzi ce cz sto sa mi sta j si au to -

ra mi po my sów i we wspó pra cy z bi blio te -
ka rzem pro wa dz cym uatrak cyj nia j prze bieg
za j. 

Nie ukry wa my, e or ga ni za cja grup za ba -
wo wych wi e si ze zmia na mi w funk cjo -
no wa niu wy po y czal ni dla dzie ci. Mu sie li -
my usta li har mo no gram spo tka
w bi blio te ce w ta ki spo sób, by za j cia dla naj -
mod szych nie ko li do wa y z ca  ga m pro -
po zy cji dla dzie ci w wie ku przed szkol nym
i szkol nym. Za ch ca my in ne bi blio te ki
do zmie rze nia si z tym za da niem. 

Dba jc o naj mod szych uyt kow ni ków, zy -
sku je my przy szych czy tel ni ków, dla któ rych
li te ra tu ra b dzie prze wod ni kiem, in spi ra cj
do za baw i nie od cz nym ele men tem y cia
co dzien ne go. Prze by wa nie w prze strze ni
bi blio tecz nej i wspól na lek tu ra ucz naj mod -
szych, e do szcz li we go i sa tys fak cjo nu -
j ce go y cia nie zbd na jest ksi ka. Naj le -
piej ta wy po y czo na w bi blio te ce.

BAR BA RA LASZ CZY SKA

Z YCIA
BIBLIOTEK

Biblioteka Publiczna Miasta Rydutowy
im. H.M. Góreckiego

Jak zadba o przyszo
bibliotek?

Grupy zabawowe to propozycja dla najmodszych uytkowników biblioteki
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Do zaj chtnie wczaj si... ...opiekunowie
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Znaki i twarze miasta

Pamici Jerzego Moskala – czowieka teatru
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22 wrze nia w daw nej
sie dzi bie Cen trum
Sce no gra fii Pol skiej

od by o si spo tka nie po wi co ne
pa mi ci Je rze go Mo ska la, któ ry
t wy jt ko w pla ców k za o y.
Zna ko mi ty ma larz, pla ka ci sta,
gra fik pra so wy („ko la e” m.in.
w Po gl dach) i – a mo e przede
wszyst kim – czo wiek te atru, sce 
no graf. Spo tka nie by o sen ty 
men tal ne, jak zwy kle przy ta kich
oka zjach, kie dy do cie ra do nas
wia do mo, e zno wu nam ko go
za bra ko. Po za wspo min ka mi po 
ja wi a si jesz cze myl, e je go wi 
ze ru nek po wi nien znale si
w ga le rii ar ty stów przy pla cu
Grun waldz kim. Cho by tyl ko
za to, e dla po ko le oca li sztu k
tak ulot n jak sce no gra fia, któ ra,
mi mo ca ej swo jej wiet no ci,
zni ka z prze mi ni ciem spek ta klu.
CSP, któ re jest od dzia em Mu 
zeum l skie go, przez umiej sco 
wie nie si w bu dyn kach daw nej
KWK „Ka to wi ce”, sa mo w so bie
sta o si sce no gra fi.                 
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Ju bi le usz
Je rze go Stem plew skie go 

Je rzy Stem plew ski – ar ty sta fo to gra fik, na uczy ciel, kro ni karz y cia spo 
ecz no kul tu ral ne go l ska Opol skie go, zna na po sta ro do wi ska

ar ty stycz ne go ob cho dzi ju bi le usz 50le cia pra cy twór czej. Z wy kszta 
ce nia jest mgr. in. bu dow nic twa, a z za mi o wa nia fo to gra fi kiem o re 
por ta o wej „du szy”, std bie rze si je go du go let nia wspó pra ca z licz 
ny mi ty tu a mi pra so wy mi: No w Try bu n Opol sk, So wem
Po wszech nym, Ka to li kiem, Ty go dni kiem Opol skim i Pa no ra m Opol sk,
a obec nie rów nie z Go ciem Nie 
dziel nym i mie sicz ni kiem lsk.
Od ro ku 1978 do 1993 by na uczy 
cie lem fo to gra fii w Pa stwo wym
Li ceum Sztuk Pla stycz nych im. Ja na
Cy bi sa w Opo lu. Na po czt ku lat
dzie wi dzie si tych sze rzej za in te 
re so wa si fo to gra fi kra jo znaw 
cz – co za owo co wa o wy ko na niem
dla Pocz ty Pol skiej po nad trzy stu
wzo rów pocz tó wek przed sta wia j 
cych Opo le oraz in ne miej sco wo ci
wo je wódz twa opol skie go. Na zle 
ce nie Ku rii Die ce zjal nej w Opo lu sfo 
to gra fo wa wszyst kie die ce zjal ne
ko cio y pa ra fial ne (bli sko 400), ich zdj cia zo sta y za miesz czo ne
w Rocz ni ku Die ce zji Opol skiej z 1996 r. Fo to gra fie wy ko na ne przez
Je rze go Stem plew skie go opu bli ko wa no w licz nych ksi kach i al bu 
mach: Za mek w Mosz nej, Po wód ty sic le cia – Opo le, w lip cu 1997
ro ku, Dzie je Zie mi Kor fan tow skiej, Na sza Ma a Oj czy zna – Strze lecz 
ki, Wro caw – Opo le oraz w ksi ce dr Jo an ny Ba nik Ro dy Opol skie. Jest
rów nie wspó au to rem wik szo ci fo to gra fii fol de rów re kla mu j cych
Opo le i wo je wódz two. Je go zdj cia zo sta y wy ko rzy sta ne na pi ciu
pocz tów kach pre zen tu j cych Opolsz czy zn pod czas wia to wej
Wy sta wy EXPO – Han no ver 2000. Fo to gra fie Je rze go Stem plew skie go
ozdo bi y rów nie tak zna cz ce pu bli ka cje ksi ko we jak Opo le – 150 lat
fo to gra fii Ur szu li Za jcz kow skiej oraz lsk Opol ski – dzie dzic two
i wspó cze sno pod re dak cj prof. Do ro ty Si mo ni des. Ju bi lat jest
czon kiem ZPAP Pol ska Sztu ka Uyt ko wa od 1996 r. Od pó wie ku do 
ku men tu je wy da rze nia kul tu ral ne re gio nu, fo to gra fu je wy bit ne oso 
bo wo ci wia ta kul tu ry i na uki, dzi ki te mu po sia da uni kal ne zbio ry iko 
no gra ficz ne w swo im bo ga tym ar chi wum. Z oka zji ju bi le uszu pó wie cza
pra cy ar ty stycz nej Je rzy Stem plew ski za pre zen to wa swo j twór czo
dwu krot nie w ga le rii Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Opo lu
na wy sta wach: „Im pre sje kre so we – 2016” oraz „Opol skie w pod czer 
wie ni”, zdj cia z tej wy sta wy pu bli ku je my obok. (jiw)
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Opolska Wenecja nad kanaem Mynówka

Widok z Wyspy Pasieka na Koció Franciszkanów w Opolu

lski Wawel – Zamek Piastów lskich w Brzegu

Widok Zamku w Mosznej 

Villa Academica w Opolu



Daw no, daw no te mu by so bie pan feu-
dal ny. Nie ste ty je go wo ci spu sto szy-

a za ra za. Pra gn za tem zna le no wych
lu dzi na miej sce sta rych osad ni ków. Szcz-
cie mu do pi sa o. Gdzie tam, za gó ra mi,
za la sa mi w kra inie (jak si zda je fla man-
dz kiej) by a miej sco wo na wie dza na
strasz ny mi po wo dzia mi, przez co jej
miesz ka cy ma rzy li o jed nym: e by si
stam td wy nie. I tak tra fi li do Pol ski (któ-
rej zresz t wte dy nie by o) i za o y li Wi-
la mo wi ce. Od imie nia wy ej wy mie nio ne-
go feu da a. Przy by a do nas „mniej szo
et nicz na” by a bo ga ta. Zaj mo wa a si ku-
piec twem, rze mio sem, w tym tkac twem.
To ostat nie nie jest bez zna cze nia, bo wi-
la mo wian ki by y stroj ni sia mi. Oko licz ne
ko bie ty mia y wa ci wie dwa stro je. Ten
na co dzie, do ro bo ty w po lu i dru gi – lep-
szy, na nie dzie l do ko cio a. Wi la mo wian-
ki mia y in ne spód ni ce na nie mal ka dy
dzie ty go dnia i jesz cze pa r na ró ne wi-
ta. Suk na miej sco we ce nio no tu naj mniej.
Mod ne by o spro wa dza nie ma te ria ów
za gra nicz nych (na przy kad z Tur cji, cho
i pa ry ski mi nie gar dzo no).

Nie ste ty Pa ni Hi sto ria i tych „uchod-
ców” fla mandz kich do pa da. Wi nien by j-
zyk, ab so lut nie nie pol ski ani na wet so-
wia ski. Trze ba ich by o „zre po lo ni zo wa”.
Ju jed nak w cza sie II woj ny wia to wej
Niem cy uzna li, e to bra cia ger ma nie, mo-
na ich za tem wcie la do We hr mach tu.
Po woj nie ta kie za o e nie prze j li ko mu-
ni ci, któ rzy za ka za li mó wie nia po wi la-
mow sku, bo to j zyk nie miec ki. Nie praw-
da. Kie dy su cha em tej hi sto rii, nie
mo gem si oprze wra e niu, e ju j
znam, e sy sza em o tym, jak wcie la no
l za ków przy mu so wo do nie miec kie go
woj ska, jak ich re po lo ni zo wa no, jak zwal-
cza no po su gi wa nie si gwa r.

Uda o si do pro wa dzi do te go, e j-
zyk wi la mo wian znik, prze sta ist nie.
Dzi siej sze po ko le nie w wie ku red nim
prak tycz nie go nie zna. Co si jed nak sta-
o. Ma a Ju styn ka sia dy wa a pod sto em
swo jej bab ci, któ ra ze swo imi ko le an ka-
mi plot ko wa a po wi la mow sku. Ze swo-
je go do wiad cze nia wiem, e wie le sów
nie miec kich zro zu mia em, bo tym j zy-
kiem mó wi li ro dzi ce, kie dy oma wia li ja-
kie spra wy „nie dla dzie ci”. Wie rz
wic, e dzie ci ca cie ka wo po zwo li a
ma ej dziew czyn ce uzy ska do stp do za-
ka za nej mo wy. Od star szych lu dzi, od wie-
ko wej ro dzi ny uczy si te wi la mow skie-
go Ty mek. 

To by po cz tek po szu ki wa nia od po wie-
dzi na py ta nia naj wa niej sze: Skd przy-
cho dzi my? Kim je ste my? Do kd zmie-
rza my? I po cz tek wspa nia ej przy go dy.
So jusz ni kiem Ty mo te usza oka za si sta-
ry na uczy ciel. Za cho wa si za rys sow-
ni ka. Zna laz si po eta za pi su j cy swo je
od czu cia i wie dz w za po mnia nym, zda-
wa o by si, j zy ku. Ty mek jest na stu diach,
spe cja li zu je si w bli skim so bie te ma cie.
Z Ju sty n roz ma wia j po wi la mow sku
(wi cze nie czy ni mi strza). Cza sem pro wa-
dzi to do ko micz nych wy da rze. Gdzie
w Bel gii ogl da li w skle pie ko ron ki.
Pik ne. Ale dro gie. O tym so bie roz ma wia-
li. W tym mo men cie ode zwa a si nie ocze- 69

Strip z
w Bi blio te ce l skiej
BOGDAN WIDERA

Ju sty na Ma jer ska Tymoteusz Król

ki wa nie eks pe dient ka: „Po ja kie mu wy ga-
da cie? Bo ja wszyst ko ro zu miem”!

Ko ron ki, i to ta kie naj lep sze, s ele men-
tem wi la mow skie go stro ju. Ty mo te usz
Król i Ju sty na Ma jer ska nie ogra ni czy li si
bo wiem do re ak ty wo wa nia za gi nio ne go j-
zy ka. Sta ra j si oca li tak e do bra na le -
ce do kul tu ry ma te rial nej. Przede wszyst-
kim stro je lu do we, ale rów nie na rz dzia,
sprz ty do mo we, ele men ty wy po sa e nia
miesz ka. Ich zbio ry li cz si w set kach,
cza sem ty si cach. Za py ta li my, czy po wsta-
o ja kie mu zeum za in te re so wa ne ich zbio-
ra mi. Nie. Eks po na ty prze cho wu j w swo-
ich do mach. „Pó ki nas ro dzi ce nie wy gna j”.

Z Be at To ma nek ro bi my au dy cje ra dio-
we, ale ju od kil ku lat, dzi ki go cin no ci
pro fe so ra Ja na Ma lic kie go, dy rek to ra l-
skiej ksi ni cy, spo ty ka my si w Bi blio te-
ce l skiej z na szy mi su cha cza mi. W tym
miej scu chc wy tu ma czy si z ty tu u.
W sza cow nej Sa li Par na sos nie do szo
do ad nej gor sz cej roz bie ran ki. Wi la mo-
wian ki no si y za wsze sze -sie dem czep ców
(mo e czep ków). Z nich to by a roz dzie wa-
na Ju sty na Ma jer ska, a po ma ga jej w tym
nie Ty mo te usz (mia za j cia na stu diach),
ale mod szy ko le ga i chy ba ucze. Oka za-
o si bo wiem, e spo ro mo dych lu dzi chce
po zna j zyk swo ich pra dziad ków. 

Mu sie li my tu tra fi. Przy go to wu jc z red. Be at To ma nek au dy cje z cy klu Czy to
praw da, e… opo wia da j ce o hi sto rii, kul tu rze, przy ro dzie oraz roz ma itych cie ka
wost kach do ty cz cych re gio nu, by li my na to miej sce nie ja ko ska za ni. Re la cj z tej
na szej „wi zji lo kal nej” mo ja ra dio wa ko le an ka opu bli ko wa a pa r lat te mu
w l sku. Nie chc jej po wta rza, wic swo je wspo mnie nie uj em w for m baj ki.
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Hi sto ria Go spo dar stwa Ry bac kie go
Kro gul na, na le  ce go od 1958 ro ku

do La sów Pa stwo wych, funk cjo nu j ce -
go w struk tu rze RDLP w Ka to wi cach,
si ga dru giej po o wy XVIII wie ku.
Wów czas to ksi  Carl Chri stian Erd -
mann, spad ko bier ca pik nych, ale i do
pod mo kych ob sza rów le nych pó noc -
nej cz ci dzi siej sze go wo je wódz twa
opol skie go, po sta no wi m drze je wy ko -

rzy sta. Osie dli si tu taj. W 1748 ro ku
za o y osa d (pó niej na zwa n Po ko -
jem), z pa a cy kiem my liw skim i pro -
mie ni cie krzy u j cy mi si ale ja mi. Po -
sta no wi te da miej sco wym lu dziom
pra c, zle ca jc im ko pa nie sta wów
pod ho dow l kar pia. Naj wi cej ich po -
wsta o w okre sie woj ny sied mio let niej.
Wkrót ce te zro dzi si po mys stwo rze -
nia roz le ge go par ku. 

Te nie zwy ke w tam tych cza sach
przed si wzi cia za po czt ko wa y buj -
ny, nie zwy ky roz kwit oko li cy. I cho za -
byt ków ma te rial nych po cza sach naj -
wik szej wiet no ci po zo sta o nie wie le,
nie li czc ze spo ów par ko wych, ewan -
ge lic kie go i ka to lic kie go ko cio a czy
cmen ta rza y dow skie go – to uni ka to we
dzie dzic two kul tu ro we i hi sto rycz ne
w gmi nie Po kój jest pie l gno wa ne
w spo sób szcze gól ny. A gwia dzi ste
za o e nie ar chi tek to nicz ne roz bu do wy -
wa nej osa dy my liw skiej, na bie ra j cej
z cza sem cha rak te ru miej skiej, obec nie
z naj wik szym ron dem w kra ju, na dal
po zo sta je jej nie po wta rzal nym wy ró ni -
kiem. 

Jed nak naj bar dziej do bro czyn nym,
odzie dzi czo nym wa lo rem te go te re nu po -
zo sta je przy ro da. Nie przy pad ko wo prze -
cie za rów no ob szar 200-hek ta ro we go
za byt ko we go par ku w Po ko ju, jak i ca -
 gmi n, ob j to sta tu sem Sto braw skie -
go Par ku Kra jo bra zo we go.

W je go gra ni cach zna la zy si ist nie -
j ce tu taj ryb ne sta wy ho dow la ne, któ -
rych zna cze nia prze ce ni nie spo sób. Nie
tyl ko z ra cji ich le nej lo ka li za cji czy
ozdro wie czy mi kro kli mat, czy ste po -
wie trze i ci sz. 

Sta wy ksi  ce

Zna ko mi cie funk cjo nu j ce Go spo dar -
stwo Ry bac kie w Kro gul nej, jest

jed nym z dwu (obok te go w Nie mo dli -
nie), za rz dza nych przez Re gio nal n
Dy rek cje La sów Pa stwo wych w Ka to -
wi cach. Je go zgru po wa ne w omiu
obiek tach ry bac kich sta wy to 54 zbior -
ni ki ród le ne, o po nad 660-hek ta ro wej

Karpie z...
opolskiego lasu

JOLANTA KARMASKA

Ho dow la ryb w sta wach si ga cza sów za mierz chych. Pro wa dzo na ju by a w sta 
ro yt nych Chi nach. Stam td prze nie li j do Eu ro py mni si za kon ni. W Pol sce pierw 
sze sta wy dla ryb ho dow la nych bu do wa no po mi dzy XI i XII wie kiem. Kil ka set
lat pó niej za go ci y u nas na do bre. Nie któ re z nich trwa j do dzi.

S wród nich te na le  ce do Go spo dar stwa Ry bac kie go w Kro gul nej
na Opolsz czy nie. To praw dzi we kró le stwo kar pia ho dow la ne go. Nie zwy ke go
z wie lu po wo dów. Cho by swo ich zwiz ków z la sem, dzie dzic twem kul tu ro wym
te go re gio nu, eko lo gi i wi gi lij n tra dy cj. 

Widok na jeden ze stawów hodowlanych w Krogulnej
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po wierzch ni roz lo ko wa ne na te re nie
kil ku nad le nictw, ta kich jak: Kup,
Brzeg, Tu ra wa, Na my sów i Strzel ce
Opol skie. Je den z tych obiek tów obej -
mu je daw ne sta wy ksi  ce w samym
Pokoju o nazwach: Zo fia, Ma tyl da,
Fry de ry ka. We ra, Ol ga, Wil hel mi na
Au gu sta, Ma ria i staw Szwedz ki.

Sta wy ryb ne za si la ne s gów nie
wo da mi ze zlew ni rze ki Sto bra wy, do -
py wu Od ry. Ale nie tyl ko. Ich za so by
uzu pe nia j rów nie wo dy z opa dów
i roz to pów. Dla te go w spo sób na tu ral -
ny pe ni one ro l zbior ni ków re ten cyj -
nych na tym te re nie. Ma ga zy nu j wo -
d, po cha nia jc jej wio sen ny nad miar.
Cz sty na Opolsz czy nie, ze wzgl du
na pod to pie nia. Chro ni te przed po -
wo dzi je sie ni, gdy s opró nia ne.
Rów no cze nie s wo do po jem dla licz -
nych tu zwie rzat. Po pra wia j mi kro kli -
mat, a tak e ja ko wód po ni ej sta wu.
Wzmac nia j le ny eko sys tem, wzbo ga -
ca j przy ro d, jej bio ró no rod no i …
co nie jest bez zna cze nia – s lo kal nym
atu tem nie tyl ko miej sco wej, eko lo gicz -
nej go spo dar ki.

O ro do wi sku na tu ral nym w Kro gul -
nej, ze sta wa mi ho dow la ny mi w zie lo -
nym tle la su, naj le piej wiad cz rzad kie,
chro nio ne oka zy ro lin jak grzy bie
bia y, gr el ó ty, sal wi nia py wa j ca,
ko tew ka orzech wod ny czy lin der nia mu -
o wa. I obec no pta ków wod no -bot -
nych. By tu j tu u ra wie, b ki i g go y;
or li ki krzy kli we i nie me a b dzie, dzi kie
g si, cza ple bia e i per ko zy, bo cian
czar ny i zi mo ro dek. e ru je te bie lik
zwy czaj ny, bd nie na zy wa ny or em
i ry bo er ne kor mo ra ny. 

Te ostat nie, po dob nie jak wy dry wy -
rz dza j nie ma e szko dy w sta wach,
w któ rych bez wt pie nia kró lu je karp.
A prze cie zdro wy las to tak e miej sce
do y cia dla wie lu in nych zwie rzt jak
cho by bo brów czy o si.

Ho dow la tej kró lew skiej ry by roz po -
czy na si wio sn.... 

W ryt mie na tu ry

…. gdy wo dy roz to po we zlew ni Sto bra -
wy wy pe ni sta wy go spo dar stwa.
Zwy kle w dru giej po o wie ma ja, gdy
tem pe ra tu ra osi ga 18 stop ni Cel sju sza
jest naj lep szy czas na tar o. Po kil ku
dniach oda wia si tar la ki i prze no si
w wor kach fo lio wych z tle nem do wy -
bra nych, ob ro ni tych tra w zbior ni ków
i do kar mia. W ci gu jed ne go ro ku wy -
ra sta na ry bek, któ ry w dru gim ro ku sta -
je si krocz kiem. Do pie ro po trzech la -
tach jest go to wym kar piem na sprze da.
Oda wia nym w pa dzier ni ku i prze cho -
wy wa nym w spe cjal nych ma ga zy nach
w drze mi cej po sta ci. A do wi gi lii
i du ej. 

Wa run kiem po wo dze nia ta kiej ho -
dow li jest ry go ry stycz ne pil no wa nie
re i mów ho dow la nych, za kó ca nych
cz sto z po go d czy nie od po wied ni
tem pe ra tu r na ka dym jej eta pie.

To dla te go w sta wach Kro gul nej ho -
du je si w od po wied nich pro por cjach
tak e su ma, szczu pa ka, w go rza, amu -
ra i to py g. Z ko rzy ci dla bio ró no -
rod no ci i... eko no mii te go przed si bior -
stwa. Sprze da je ono nie tyl ko kar pie
han dlo we, ale rów nie ma te ria za ry bie -
nio wy do wy l gu krocz ka oraz po zo sta -
e ga tun ki ryb sod ko wod nych.

Pro duk cja sa me go kar pia to 400 ton
rocz nie. Praw dzi we ni wa rybne roz po -
czy na j si, co oczy wi ste, przed wi gi li
Bo e go Na ro dze nia. Wów czas kro gul -
skie ry by, wy ra sta j ce na le nych te re -
nach, chro nio nych pra wem ochro ny
przy ro dy, y wio ne psze ni c, czy li smacz -
nym chleb kiem i naj lep szym mi skiem

z dna sta wu, tra fia j do mar ke tów Gór -
ne go i Dol ne go l ska.

Wraz z ho dow l kar pia i in nych ryb
mu to wa rzy sz cych kwit nie in te res Go -
spo dar stwa Ry bac kie go w Kro gul nej,
z ko rzy ci nie tyl ko dla lo kal nej spo -
ecz no ci. Dzi ki wie dzy, pa sji i pra co -
wi to ci ca ej je go 22-oso bo wej za o gi.
Do bre go spo da ro wa nie wi da nie tyl ko
w prze pik nym oto cze niu sta wów, ale
i ca ym go spo dar stwie ry bac kim. 

Ja nusz Preuhs, dy rek tor w tym go spo -
dar stwie, spe cja li sta ochro ny wód i ry bac -
twa ród l do we go, wiel ki mi o nik i ob -
ser wa tor przy ro dy, zwi za ny z tym
miej scem od 1979 ro ku, nie ukry wa, e
w tak nie zwy kych oko licz no ciach na tu -
ry nie mo na ina czej go spo da ro wa ni...
mo li wie naj le piej. I trze ba si tym dzie -
li. Dla te go jest ono rów nie miej scem nie -
zwy kej edu ka cji eko lo gicz nej nie tyl ko dla
od wie dza j cych je dzie ci i mo dzie y. 

Je go za stp ca Zbi gniew Bo rek z du m
po ka zu je go spo dar stwo, któ re w opty mal -
nym stop niu sko rzy sta o z unij ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go „Zrów no wa o ny
roz wój sek to ra ry bo ów stwa i nad brze -
nych ob sza rów ry bac kich” w ró nych je -
go wa rian tach. Zarówno po mo cy fi nan -
so wej na dzia a nia wod no-ro do wi sko we
oraz tej na zrów no wa o ny roz wój ob sza -
rów za le nych od ry bac twa. Uda o si te
po zy ska pie ni dze na zmo der ni zo wa nie
pla cu su  ce go sprze da y ryb i re struk -
tu ry za cj urz dze tech nicz nych go spo -
dar stwa ry bac kie go.

Kto raz je od wie dzi, na pew no tu po -
wró ci, by za chwy ci si pik nem te go
miej sca i zo ba czy na wa sne oczy nie -
zwy k har mo ni przy ro dy i go spo dar ki.



Karp w roli gównej...
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ierw szy raz je stem w sy tu acji, gdy pi sz o ksi ce au -
tor stwa oso by, z któ r przy szo mi za sia da przy tym
sa mym re dak cyj nym sto le. Co wi cej, by a ona mo -

im sze fem; i jesz cze wi cej – spu en to wa a w ksi ce m. in.
mo je przyj cie do re dak cji zna mien nym pro roc twem, prze -
czu ciem (?), i za pew ne nie ze sta rze j si w tym ze spo le, ale
mo e cze go na ucz. Rze czy wi cie nie ze sta rze j si, a na -
uk wy nio sam mnó stwo, ale to ju ma te ria na in n oka zj! 

Czy ta jc Mia sto z przy pad ku Wi tol da Tu ran ta zro zu mia am
jesz cze jed n praw d, e Ka to wi ce mu sz po zo sta in sta tu
na scen di, bo ta ci ga fluk tu acja i to wa rzy sz ca jej tym cza -
so wo, cza sa mi pro wi zo rycz no, któ re tak de ner wu j po -
szu ku j cych so lid nych ko rze ni oraz pej za y es te tycz nie
upo rzd ko wa nych, wy ka zu j cych sza cu nek do hi sto rii, dla wie -
lu jest tym czym, co przy ci ga ich do sto li cy l ska z si 
ma gne su. 

Sta no wi ska by y i po zo sta n po dzie lo ne, bo od za wsze sta li
miesz ka cy po szu ki wa li trwa o ci, pew no ci, so lid no ci,
chcie li wie dzie, e y j w miej scu, któ re nie wy szo sro ce
spod ogo na, ale zo sta o zbu do wa ne wy si kiem mi ni, in te -
lek tu i du cha, e miesz ka j w me tro po lii, któ ra nie przy po -
mi na nie za mie rzo nej brud nej plam ki na ma pie wia ta, ale jest
roz po zna wa na tak e w in nych sze ro ko ciach geo gra ficz nych
ja ko urba ni stycz ny, go spo dar czy i kul tu ro wy fakt. Od za wsze
te przy jezd ni po szu ki wa li, ow szem, z jed nej stro ny ja kich
ma je sta tycz nych za byt ków, lo kal nych cie ka wo stek, uro kli wych
za kt ków, ale z dru giej jed nak cze go in ne go ni ofe ru j im
ich wa sne mia sta, a wic bra ku prze wi dy wal no ci, swo iste -
go dia bel skie go my na, w któ rym wi do ki zmie nia j si
w op ta czym tem pie i do star cza j wci no wych wra e, bo
wa nie w ce lu do wiad cze nia sil nych bod ców wy bie ra my
si w po dró, wy je da my z naj syn niej szych na wet sto lic,
by prze y co no we go. 

Ka to wi ce do ta kiej wa nie tu ry stycz nej im pre sji na da j si
bar dzo do brze. Kra ków zwie dza si jak mu zeum, w któ rym
spo co ny tu ry sta pró bu je „za li czy” przy naj mniej naj wa niej -
sze dzie a, by zro bi so bie przy nich obo wiz ko we sel fie.
Po Ka to wi cach w dru je si z nie ustan nym za dzi wie niem, skd
w tym miej scu aku rat ta ka ka mie ni ca, ta ki styl, tu taj tu ry sta
czu je si ra czej jak bo ha ter ko la y Szym bor skiej. I to si mo -
e po do ba, zwasz cza mo dym i znu dzo nym mia sta mi -mu -

ze ami. Ale to mo e te de ner wo wa, szcze gól nie sta ych by -
wal ców, któ rym nie dziw ne s ju wszyst kie kon tra sty, któ -
rzy nie do strze ga j w nich ni cze go ma gicz ne go, a ra czej zwy -
ky urba ni stycz ny nie ad po wsta y przez na gro ma dze nie
se tek przy pad ków przez pó to ra wie ku miej skiej hi sto rii Ka -
to wic.

Tu rant po zo sta je tro ch na skrzy o wa niu obu sta no -
wisk – za chwy ca si i rów no cze nie pró bu je urwa, jak sam
to okre la. Pe ne tru je po szcze gól ne dziel ni ce i za u ki, na ka -
da jc na ich to po gra ficz ny opis tkan k oso bi stych wspo mnie
i prze y, a za ra zem co chwi la ucie ka i z sa me go mia sta za je -
go gra ni ce, a na wet gra ni ce kra ju, i z gów ne go ci gu nar ra -
cji w dy gre syj ne roz wa a nia. Ksi ka Tu ran ta jest z te go po -
wo du po dob na do swe go gów ne go bo ha te ra – cza sa mi wy da je
si by zbio rem przy pad ko wych re flek sji, tra ci spój no,
po czym zno wu j od naj du je, jest nie rów na ni czym ka to wic -
ki kra jo braz. By mo e ta ki by za miar au to ra, a mo e mia -
sto to wci wy my ka si li te ra tu rze, cho by o ju kil ka prób
po skro mie nia go? Trze ba tu wspo mnie cho cia by Dys har -
mo ni cæle stis (2004) Fe lik sa Net za, Ka to wi ce -blu es czy li Kat -
to wit zer -Po lk (2010) Hen ry ka Wa ka, Wie  spa do chro no -
w (1947) Ka zi mie rza Go by, Przy go d na Tyl nej Ma riac kiej
(2009) Wi tol da Tu ran ta, Spo tka nie z ju trem (1962) Alek san -
dra Baum gard te na, Sie dem krów tu stych (1962) Ma rii Kli -
mas -Ba hu to wej, Pi t stro n wia ta (2010) Ka zi mie rza Kut -
za, Czar ny ogród (2007) Ma go rza ty Szej nert czy Czas
be bo ka (2015) Ri char da A. An to niu sa. Jak Nio bie… – opo -
wie gór no l ska (2016) Aloj ze go Ly ski tak e za ha cza o Ka -
to wi ce, a nie daw no Lech Ma jew ski pod j si z ko lei uka za -
nia pew ne go nie chlub ne go frag men tu ka to wic kiej
rze czy wi sto ci w nie wiel kiej ksi ecz ce Ma riac ka 5
(2016). I cho Ta de usz Ki jon ka od lat po stu lu je, by ogo si
kon kurs na po wie o cen tral nej me tro po lii Gór ne go l ska,
gdy ta ka we dug nie go do td nie po wsta a, ja oso bi cie ce -
ni naj bar dziej opa sy tom An to niu sa Czas be bo ka, utrzy ma -
ny w sur re ali stycz nej kon wen cji. 

Bio rc pod uwa g ob raz, ja ki wy kre owa Tu rant w swo im
zbio rze wspo mnie, a wic pew n przy pad ko wo wpi sa n
w DNA mia sta, prze mie sza nie sty lów ar chi tek to nicz nych i fakt,
i za sko cze nie jest nie ja ko dru gim imie niem Ka to wic, sur re -
ali stycz na po ety ka wy da je si by naj lep szym wy bo rem.
Oprócz An to niu sa si gn po ni w rów nie uda ny spo sób Netz
w Dys har mo nii…, szcze gól nie w roz dzia le Wyj cie z ko tli ny
di no zau rów. Tak e w re cen zo wa nym to mie mo na od na le
nie licz ne frag men ty z ele men ta mi oni rycz ny mi czy fan ta stycz -
ny mi, zwasz cza tam, gdzie au tor opi su je swo je sny czy dzie -
ci ce ma rze nia, ale a pro si si, by by o ta kiej nar ra cji wi -
cej. Oczy wi cie nie czy ni z jej bra ku za rzu tu for mal ne go, gdy
mam wia do mo, e pi sa rzo wi cho dzi o ra czej o stwo rze nie
swe go ro dza ju pa mit ni ka, zbio ru wspo mnie czy na wet ese -
jów, jed nak do strze ga jc lek ko je go pió ra oraz skon no
do ar tów, prze czu wam, i by by w sta nie opi sa Ka to wi ce
tak e sur re ali stycz nym j zy kiem i wte dy by mo e roz pra -
wi by si z mac ka mi prze szo ci, któ re tak na trt nie go ob -
a pia j, na bra by wik sze go dy stan su i nie mu sia by si oba -
wia wpad ni cia w in to na cj re gio nal ne go piew cy, któ ra wo bec
ogro mu li te ra tu ry sa kra li zu j cej l sko wy da je si szcze -
gól nie nie bez piecz na i iry tu j ca. 

Ha gio gra fii, mar ty ro lo gii, wi ców, be rów i bo jek ma my ju
wie le, ale bra ku je nam ob ra zów sur re ali stycz nych, oni rycz -
nych, ab sur dal nych, gro te sko wych, bra ku je l sko wi pió ra,
któ re by o by w sta nie udwi gn ta k nar ra cj. An to nius, któ -
ry pod j pró b, jest spo za re gio nu, a Szcze pan Twar doch,
któ re go Dra cha kto móg by wska za ja ko utwór naj bli szy
mo im po stu la tom, po d a o wie le bar dziej w stro n bru ta li -
za cji j zy ka, a to zu pe nie in na kon wen cja. Ka to wi ce cze ka -
j wic na dal na ko go na mia r Mi cha ia Bu ha ko wa, kto za -
mie ni de mo na przy pad ku w po sta for ma tu Wo lan da. 

Niewykorzystany
demon przypadku
KSIKI KATARZYNA KUROCZKA

Witold Turant: Miasto z przypadku. Katowice 2016, ss. 239.
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owie dzie o Hen ry ku Cier nia ku, e lu bi po su gi wa
si pa sti szem, to tyl ko cz praw dy, któ ra zu bo y a -
by wy mo w wier szy za miesz czo nych w to mi ku Wy -

dmusz ka. Wpraw dzie ju otwie ra j cy ksi k tekst In tro duk -
cja. Wie czór pa na Hen ry ka jest prze wrot nym, au to iro nicz nym
opi sem spo tka nia au tor skie go – w do my le sa me go po ety – wy -
pe nio nym sche ma tycz ny mi cy ta ta mi z mo wy po tocz nej
i j zy ko wy mi slo ga na mi, któ re dzi ki in ten cjom au to ra
ostrze ga j przed my lo wy mi ba na a mi i ste reo ty pa mi oraz jed -
no stron nym po strze ga niem roz mów z czy tel ni ka mi. Hen ryk
Cier niak po su wa si na wet do od wo a do wir tu al ne go
wia ta in ter ne tu i w za ko cze niu su ge ru je laj ko wa nie. W ca -
ym sow nym i po j cio wym ga li ma tia sie mo na jed nak
w wier szu wy o wi i odro bi n szcze ro ci, zwasz cza gdy po -
eta pi sze: „je dy nie skó ra – mó wi au tor – pach nie stu pro cen -
to w po ezj / ka de za wn trze mier dzi wntrz no cia mi i wy -
chod kiem”. I mo go by sta si to stwier dze nie mot tem je go
po ezji, bo po dzia na sko ru p i to co w niej, po wta rza si w sk -
di nd uda nym wier szu Wy dmusz ka. Jed nak po j cie wn trza
nie ogra ni cza si tyl ko do nie zbyt przy jem nie ko ja rz cych si
or ga nów we wntrz nych, lecz po sze rza si o sfe r uczu i pik -
na, na le  cych ju do stre fy zmy sów i umy su. Cia o po zba -
wio ne ogro dów mi o ci i ero ty zmu jest dla pod mio tu li rycz -
ne go te go wier sza tyl ko ty tu o w wy dmusz k. 

Móg by za tem sta si ów po dzia na psy chi k i cia o prze -
wod ni kiem po po ezji Cier nia ka, ale by by wrzu ce niem je go
twór czo ci w ko lej ny sche mat, bo ni jak nie pa su je do te go stry -
chul ca na przy kad wiersz Mo dli twa, w któ rym au tor po dej -
mu je po le mi k z fik cyj nym wia tem fil mu i swo istym fa szy -
wym sa crum stwo rzo nym przez te le wi zj. W tym tek cie po eta
na ka da na sie bie ob ra zy fil mo wych ak to rów Joh na Way -
ne’a i Clin ta Eastwo oda oraz sce ny po twier dza j ce pro st mo -
ral no ki no wych ido li. Bru tal ne, pro stac kie roz wi za nia su -
 ce za pro wa dza niu pra wa ro dem z ki ne ma to gra ficz nych
sce na riu szy na ka da ne na ob ra zy za pa mi ta ne z rze czy wi ste -
go wia ta wzbu dza j bunt au to ra wy ra o ny w wer sach: „pa -
trze ju si nie da / jak ci gle po ka zu j nam do brych lu dzi
/ wi j cych si w bó lu / jak przy pa la ne ro ba ki”. I to wy czu le -
nie na fil mo wy fal sy fi kat spra wie dli wo ci oraz bd n wi -
to po sta ci od gry wa nych przez ak to rów na ka zu je Cier nia -
ko wi spu en to wa ten wiersz: „ga pic si na fi gu ry na o ta rzu

/ przed snem o to co zro bi masz z ni mi, Har ry / ka dy z nas
mo dli si ar li wie”. Nie je dy ny to zresz t wiersz z te go to mi -
ku na wi zu j cy do hol ly wo odz kich fa bu. Do ta kiej gru py tek -
stów na le  jesz cze Sce na riusz czy Od lot na wal tor niach, cho -
cia ten ostat ni bar dziej po wi co ny jest mu zy ce Mo zar ta.

Zresz t przy wi za nie do form ze wia ta kul tu ry prze ja wia
si w po ezji Cier nia ka nie tyl ko po przez ki ne ma to gra fi i mu -
zy k. Obec ne s i oko wy li te ra tu ry oraz ma lar stwa. Oto jak
po eta opi su je w swo ich stro fach, ob raz – któ re go re pro duk -
cj za mie ci w ksi ce – na ma lo wa ny przez sy na Be nia mi -
na, stu den ta gda skiej Aka de mii Sztuk Pik nych: „na tro tu -
arze w po dwó rzu / nie spiesz nym ogniem po nie / co dzien ne
y cie / ja wi dz tyl ko / odu pa ne tyn ki / ale po ka za mi syn”.
Na to miast po etyc kie fa scy na cje Hen ry ka Cier nia ka – an gli -
sty i tu ma cza – wi da w wier szu Grun dy, któ re go pa sti szo -
wy cha rak ter moc no przy tu mio ny przez wier szo wa n in wen -
cj au to ra gu bi si i bar dziej sta je si an giel ski wier szyk
o dniach ty go dnia wy zna cza j cych rytm y wo ta in spi ra cj ory -
gi nal ne go utwo ru. wiat wi dzia ny w tek cie Grun dy w kon -
wen cji dom ku la lek wca le nie tra ci okrut ne go ob li cza bez -
wzgld ne go nisz czy cie la za ba wek i lu dzi. Po dob ne
urze czo wie nie czo wie czych by tów po ja wia si w wier szu Suk -
nie i ma ry nar ki, w któ rym po brzmie wa j da le kie echa zna -
ne z twór czo ci Wi sa wy Szym bor skiej. Czy mu ze al na suk -
nia, któ ra tak bar dzo chcia a by y du ej ni ludz kie
ist nie nie, nie przy po mi na Cier nia ko wych su kie nek i ma ry na -
rek? Po mys ni by ten sam, ale jed nak re ali za cja sow na in na,
co ra tu je przed po s dze niem o pla giat. Oto do wód: „wi siel -
ce two ich su kien smut ne jak mo je / spor to we ma ry nar ki ukrzy -
o wa ne na wie sza kach / cho ru j z bra ku tle nu i czu o ci”. 

Mo e wic klu czem do otwar cia skarb ca zna cze wier szy
au to ra zbio ru Wy dmusz ka jest wspo mnia ne za fa scy no wa nie
zwiz kiem ko bie ty i m czy zny, bo po lek tu rze nikt nie ma
wt pli wo ci, e po eta jest he te ro sek su al ny, o czym wiad cz
cho by ta kie stro fy z wier sza W za wie sze niu: „czy ja jesz cze
je stem z t ko bie t / z któ r by em na pierw szym ro ku / czy
ju mo e cho dz z tam ta dru g / któ r tak sa mo dr czy em /
i któ ra da a mi dzie ci”. Ma my tu po sta nie zbyt sta e go w uczu -
ciach m czy zny, roz pa mi tu j ce go po la tach wa sne y cie.
Po ja wia si w wier szu Po chod nia i ko cha nek spa la j cy si
w na mit no ci zmy sów i prze ma wia j cy w li rycz nym wy -
zna niu do uko cha nej, ale zda j cy so bie spra w z cie le sno ci
wa snych do zna: „pro sz nie prze sta waj si pod nie ca / wi -
dz jak z wntrz no ci / or dy nar nie wy cie ka j ja kie so ki”. Nie
brak jed nak w mi o snych wier szach Cier nia ka i t sk no ty za me -
ta fi zycz nym spe nie niem, wiecz nej t sk no cie za an dro gy nicz -
nym ze spo le niem cia i dusz part ne rów o od mien nej pci. Ta -
kie pod skór ne ma rze nie za war te jest w wier szu Phy sis, gdy
au tor pi sze: „naj wa niej sze jed nak / e tak do mnie pa su je /
ka d wy pu ko ci / i ka dym wg bie niem / i nie cho dzi wy -
cz nie / o jej pik ne cia o”.

Nie spo sób tak e po mi n obec ne go w tek stach Cier nia -
ka – wrcz eko lo gicz ne go – za uro cze nia wia tem przy ro dy.
W wie lu wier szach do strzec mo na za chwyt pie wem ko sów,
sma kiem li wek, wy gl dem drzew i k oraz la tem – naj pik -
niej sz po r ro ku. Wszech obec na na tu ra wspó ist nie j ca
obok prze my so wych pro duk tów: as fal to wych dróg, sa mo cho -
dów, be to no wych do mów zda je si mie prze wa g nad wy -
two ra mi ludz kich umy sów. Pik no na tu ral ne go kra jo bra zu
ska nia po et do two rze nia w pro stych sup ko wych wier -
szach – jak cho cia by w tek cie La to 2014 – in try gu j cych
me ta for w ro dza ju: „spie nio ne ku fle ob o ków” czy „z chmur
na park zrzu co ny / war kocz cie ek roz pla ta si”. Z tej fa scy -
na cji bie rze si te za pew ne ch prze isto cze nia si w ry b
i po wrót do wod ne go pra po czt ku dzie jów do strze gal ne
w wier szach Przy go dy ry by i For my. 

Le piej wic nie szu ka jed ne go klu cza do zro zu mie nia po -
ezji Cier nia ka, bo jest ich ca y pk, w któ rym tkwi mo e
te – ja ko prze stro ga – in ter pre ta cyj ny wy trych. 

Jedynie skóra
pachnie poezj

KSIKI RYSZARD BEDNARCZYK

Hen ryk Cier niak: Wy dmusz ka. Ka to wi ce 2016, ss. 81. 
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li ca Ma riac ka w Ka to wi cach jest nie po wta rzal nym zja -
wi skiem. Po pierw sze, ma swo j brzyd sz sio str, któ -
r ukry wa wci ni t w prze strze po mi dzy tyl ny mi

ka mie ni ca mi a to ra mi ko le jo wy mi. Po dru gie, po la tach es te -
tycz ne go sta cza nia si zy ska a no wy wy gld i cha rak ter, al -
bo wiem z za nie dba nej uli cy prze lo to wej sta a si dep ta kiem
i sce n mu zycz n dla licz nych im prez i kon cer tów. Po trze -
cie, po mi mo swej zej sa wy, zwasz cza w dwu dzie sto le ciu mi -
dzy wo jen nym, jej po cz tek i ko niec za nu rzo ne s w sa crum.
Po cz tek, bo prze cie na zwa uli cy po cho dzi od pa ra fii Ma riac -
kiej, czy li ko cio a pod we zwa niem Nie po ka la ne go Po cz cia
Naj wit szej Ma ryi Pan ny, w któ rym dusz pa ste rzem by sam
b. Emil Szra mek. Oczy wi cie trze ba do da, e nie za wsze Ma -
riac ka by a Ma riac k, nie gdy no si a imi Ri char da Holt ze go,
ale tych cza sów pra wie nikt z y j cych ju chy ba nie pa mi -
ta. No i jej ko niec jest wi ty, bo per spek ty w ci gu ka mie -
nic za my ka bry a ko cio a, o któ rym by a mo wa wy ej. 

Mo na po wie dzie, e wszyst ko tu zmie rza wprost do za -
wsze otwar tych drzwi od re stau ro wa ne go bu dyn ku sa kral ne -
go, a ten nie ja ko cze ka na t rze k ludz kich pro ble mów, sa -
bo ci, grze chów, wad i za let, a prze py nw szy przez
ka mie nicz ny ka nion, spie ni si u je go bram i roz le je po za -
cie nio nym, chod nym i ci chym wn trzu, któ re go to we jest uko -
i, oczy ci, roz grze szy, wzmoc ni, ale i upo mnie. Wie dzia
ju o tym ks. Emil Szra mek, gdy w la tach trzy dzie stych za -
ma wia u Ada ma Bun scha wi tra e, któ re do dzi za chwy ca -
j traf nym i ar ty stycz nie uda nym uj ciem grze chów z jed nej
stro ny i cnót z dru giej stro ny wi ty ni. Jak e g bo kie mu sia -
o by zro zu mie nie ów cze sne go pro bosz cza isto ty tej uli cy,
jej sprzecz no ci, mo ral nych pk ni, ja snych i ciem nych stron
ludz kiej na tu ry, upad ków i zwy cistw nad wa sn sa bo ci.
To prze cie w tam tych la tach Ma riac ka okry a si z sa w
ja ko miej sce pra cy pro sty tu tek, któ re wy sta wa y na skrzy o -
wa niu z uli c Sta ni sa wa. 

Ów kon trast, a na wet swe go ro dza ju pa ra doks Ma riac kiej
za uwa y rów nie Lech Ma jew ski, któ ry w nie wiel kiej ksi -
ecz ce pt. Ma riac ka 5 na kre li w dwu na stu pie niach spo -
wied nich pa ni He li tra gi ko micz ny ob ra zek z y cia pew nej do -
wiad czo nej kur ty za ny. Ta na pi sa na gwa r hi sto ryj ka z po zo ru
tr ci ba na em i iry tu je epa to wa niem bru ta li zmem sow nym
i es te tycz nym. Do mo men ta mi por no gra ficz nych opi sów Ma -
jew skie go do  czo ne s rów nie pi kant ne ry sun ki An drze ja Cze -
czo ta. Ca o bu dzi wic za rów no za strze e nia mo ral ne, jak
i po czu cie bra ku pew ne go wy su bli mo wa nia. Gdy jed nak wej -
dzie si w tekst g biej, mo na do strzec wo l au to ra, by po -
su gu jc si bar dzo kon kret nym szcze gó em, ja kim jest po -
nu ra eg zy sten cja pro sty tut ki spod nu me ru 5., na do da tek
po su gu j cej si nie ty le l sk gwa r, co ra czej j zy kiem uli -
cy, opo wie dzie co o ludz kim lo sie ja ko ta kim, o je go kru -
cho ci, o skon no ci czo wie ka do ta pla nia si w bo cie, a za -
ra zem do od wo y wa nia si do po za ziem skich wi to ci. 

W tym kon tek cie za rów no utwór Ma jew skie go, jak i sa -
ma uli ca ja wi si ja ko sym bol czy mo e na wet me ta fo ra roz -
sz cze pie nia czo wie czej na tu ry, od wiecz nej wal ki do bra ze
zem, ja ka to czy si w na szej du szy. To tak e dwa wy obra -
e nia dro gi, któ r prze cho dzi mier tel nik od upad ku do po -
wsta nia, od grze chu do zba wie nia, dla te go u ko ca tej pe nej
ulicz ne go ha a su i nie chlub nych za cho wa Ma riac kiej jest ko -
ció i to nie by le ja ki, bo z bo go sa wio nym pro bosz czem
w swej hi sto rii; dla te go te pa ni He la z opo wie ci Ma jew skie -
go po ca ym smut nym y ciu pe nym nie czy sto ci, kam stwa,
pi ja stwa, a na wet wi to kradz twa, osta tecz nie zo sta je wzi -
ta do nie ba przez wi te go An to nie go. 

Miesz ka niec Ka to wic i zwie dza j cy je oraz czy tel nik
Ma riac kiej 5 prze ko nu j si za tem, e tu taj, w tym wy jt ko -
wym kwar ta le, ko eg zy stu je wi to i grzesz no, miesz ka -
j obok sie bie pro sty tut ki, pi ja cy, zo dzie je, du chow ni i bo -
go sa wie ni, jak wsz dzie. Jak na ca ym wie cie. Nie ma miejsc
wy j tych spod pra wa za i nie ma miejsc do cna zych. S za -
wsze ta kie i ta kie. Ka dy z nas jest i do bry, i zy. Co wi cej,
nie mo e my ni ko go s dzi po po zo rach, bo na wet oso ba, któ -
ra upa da na sa mo mo ral ne dno, mo e w so bie mie jesz cze
reszt ki czo wie cze stwa, mo e od czu wa al, wstyd, upo ko -
rze nie i one mo g by dro g czy  co w do nie ba, jak u pa ni
He li. 

Z te go te po wo du, cho cia dwa na cie pie ni Ma jew skie -
go ma wy dwik tra gi ko micz ny, co do dat ko wo zo sta o
wzmoc nio ne l sk gwa r wy mie sza n z rynsz to ko wym j -
zy kiem, to jed nak jest to dla mnie na de wszyst ko bar dzo smut -
na opo wiast ka fi lo zo ficz na o kon dy cji ludz kiej eg zy sten cji,
w któ rej mie sza si wiat ta ro ta ze wia tem lu do wej re li gij no -
ci, pra gnie nie mi o ci znaj du je za spo ko je nie je dy nie w przy -
god nym sek sie, a wy rzu ty su mie nia s uci sza ne prze ry so wa -
ny mi i cz sto nie uda ny mi ge sta mi po kut ny mi. Ta ki
eg zy sten cjal ny bi gos, któ re go opa ry uno sz si z ka dej bra -
my. Ma jew ski wy bra t spod 5. nu me ru, bo prze cho dzc kie -
dy obok usy sza a le pew nej kur ty za ny, któ re ta wle wa a
po l sku do ucha swej ko le an ki po fa chu. Tak na ro dzi a si
hi sto ryj ka o pa ni He li, a w rze czy wi sto ci por tret ludz kie go
y wio u. 

War to wic cza sa mi przej si Ma riac k, by zro zu mie to
i owo z za wi o ci te go wia ta, cho na dar mo szu ka by kto
po dob nych be ze cestw, jak po wie dzia a by bab cia Oswal da
z An ge lu sa, pod wska za nym w ty tu le ad re sem. Pod czas spa -
ce ru mo e si oczy wi cie zro dzi tak e py ta nie o sens two rze -
nia ta kich wred nych o broz ków, uy wa jc okre le nia tej sa mej
fil mo wej bo ha ter ki, ale to ju py ta nie o sens sztu ki w ogó le,
sztu ki, któ r no men omen sprze da je si wa nie na Ma riac kiej 5.

Wredny obrozek,
czyli

egzystencjalny
bigos

KSIKI KATARZYNA KUROCZKA

Lech Majewski: Mariacka 5 czyli dwanacie pieni spowiednich pani Heli.
Il. Andrzej Czeczot. Pozna 2016, ss. 72, ok. twarda.
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Ca tha ri na In gel man Sund berg:
Se nio rzy w na tar ciu.
[Prze. Pa try cja Wó czyk]
Wyd. So nia Dra ga,
Ka to wi ce 2016, s. 414.

Ca tha ri na In gel man Sun berg:
Po y cza nie jest sre brem,
a ra bo wa nie zo tem...
[Prze. Pa try cja Wó czyk]
Wyd. So nia Dra ga, Ka to wi ce 2016,
s. 374.

Wcza sie swo jej pra cy na uczy em si ce ni kro ni ki, pa -
mit ni ki, re la cje pi sa ne przez na uczy cie li, pro bosz -

czów, pa sjo na tów swo je go za ka du pra cy. Wiel ka Hi sto ria
opo wia da nam o wo dzach, wiel kich bi twach, wia to wych
przy wód cach itd. Na to miast w tam tych ama tor skich i nie -
ko niecz nie po praw nych na uko wo za pi skach zna le mo -
na praw d o tym, jak wy gl da o y cie co dzien ne zwy kych
lu dzi w ja kim miej scu, któ re si w ksi gach nie za pi sa o.
Cie sz si wic, e to nasz mie sicz nik ob j swo im pa -
tro na tem wy daw nic two o bo gu cic kiej szko le. Jest w tych
za pi sach ka wa hi sto rii l ska, ale czy tel ni ka cie szy te
j zyk. Przy kad: „Dnia 3 IX 1923 r. roz po cz si rok
szkol ny na bo e stwem, za któ re dzia twa szkol na wszyst -
kich szkó miej sco wych za pa ci a z do bro wol nych ska -
dek.” Ra do czy ta.

Dzie je Bo gu cic w kro ni ce szko 
y 18651975. [Red. Zyg fryd No 
wak, tum. tek stów nie miec kich
Ro bert Bo ro wy] Wyd. „lsk” Sp.
z o.o. Wy daw nic two Na uko we, Ka 
to wi ce 2016, s. 372.

BFG to skrót od sów Bar dzo Faj ny Gi gant. Nie daw no po ja -
wi a si w ki nach ekra ni za cja tej opo wie ci, ale zna jo mi,

któ rym ufam, od ra dzi li mi zo ba cze nie te go fil mu. Kil ka lat
przed lek tu r zo ba czy em sce nicz n wer sj przy go to wa n
przez so wac ki te atr PI KI. Spek takl by fe no me nal ny, dwu oso -
bo wy ze spó zgar n wte dy wszyst kie na gro dy pod czas
mi dzy na ro do we go fe sti wa lu Ka to wi ce Dzie ciom or ga ni zo -
wa ne go przez ka to wic ki lal ko wy te atr „Ate neum”. Bo ha te ra -
mi przed sta wie nia s bar dzo sa mot na dziew czyn ka
z sie ro ci ca So phie i do bry ol brzym (wy da je mi si to so wo
szcz liw sze ni „gi gant”), któ ry te jest ja ko tam od rzu co -
ny – ma tyl ko 21 stóp wzro stu (czy li tro ch po nad 6 me trów).
In ne, ze ol brzy my s o wie le wik sze, na wet osiem na sto me -
tro we. Gi gant mu si po rwa So phie z pod da sza do mu dziec ka,
bo go zo ba czy a. Dziew czyn ka, po chwi li prze stra chu, orien -
tu je si, e dla niej jest to wy zwo le nie. Ma o te go – ta pa ra
„wy klu czo nych” za przy ja nia si i jed no czy w wal ce o do bro.
To wzru sza j ca opo wie. Jej au tor, Ro ald Dahl by szpie giem,
asem lot ni czym, hi sto ry kiem cze ko la dy (!) oraz wy na laz c
me dycz nym. Przede wszyst kim jest – jak o nim pi sz – mi -
strzem w opo wia da niu hi sto rii. Nie ko niecz nie dla dzie ci. Opi -
sy wa ny przez nie go w in nej ksi ce wuj Oswald na le y
do li te ra tu ry moc no ero tycz nej. W BFG jed nak po sta ra si
opo wie dzie baj k ze szcz li wym za ko cze niem, po chwa 
przy ja ni, em pa tii, wspó dzia a nia w do brym ce lu, a i o tym, e
mo na do ko na rze czy po zor nie nie mo li wych. Mi mo to nie
ma w tym utwo rze na trt nej, prze so dzo nej dy dak ty ki. Na za -
ko cze nie jesz cze in for ma cja: ksi k zi lu stro wa Qu en tin
Bla ke. Nie bez po wo du je go na zwi sko zna la zo si na stro nie
ty tu o wej, bo te ry sun ki tak uzu pe nia j tekst jak rów nie wiet -
ne ob raz ki in nych pla sty ków z pierw szych wy da Ku bu sia Pu -
chat ka, czy Ali cji w kra inie cza rów.

Ro ald Dahl: BFG.
[Prze. Ka ta rzy na
Szcze pa ska Ko wal czuk]
Wyd. „Znak”, Kra ków 2016, s. 256.

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA

Dal szy cig przy gód bli sko osiem dzie si cio let nich prze -
stp ców, któ rzy – ja ko, e bo ga te pa stwo i sys tem

w ogó le nie spe nia j swo jej ro li – zo sta j Ro bin Ho oda mi.
Za bie ra j bo ga tym, okra da j zo dziei, aby roz da up bied -
nym, czy li orod kom opie ki nad se nio ra mi, pla ców kom kul -
tu ral nym, wspo ma ga j na wet ubo g po li cj, któ ra ich ci ga.
Au tor ka nie dba zbyt nio o praw do po do bie stwo, po tra fi na -
to miast bu do wa na pi cie i z hu mo rem wy my la nie sa mo -
wi te przy go dy bo ha te rów. Cze kam na tom trze ci.

Wsierp nio wym nu me rze l ska za chwy ca em si po -
wie ci o ho len der skim orod ku opie ki nad lud mi

sta ry mi Ma e eks pe ry men ty ze szcz ciem. Jej bo ha te ro -
wie sta ra j si umi li so bie „je sie y cia” (wa ci wie „zi -
m”) wy ciecz ka mi, na uk gry w gol fa oraz in ny mi
„eks pe ry men ta mi ze szcz ciem”, któ re po zwa la j ode -
rwa si od mo no to nii do y wa nia swo ich dni w – mó wic
bez ogró dek – do mu star ców. Se nio rzy z po wie ci In gel -
man -Sun berg tak e s pen sjo na riu sza mi „orod ka”. I rów -
nie chc od mie ni swo je y cie. Jak? Wkra cza jc na dro g
prze stp stwa, do cze go ska nia ich me dial na in for ma cja
o na ka dach pa stwa na wi zie nia. Sko ro w kry mi na le da -
j le piej je, or ga ni zu j tam cie ka we za j cia, trze ba zro -
bi co, e by da si za mkn. Sta rusz ko wie za ka da j
za tem szaj k. Tra fia j do upra gnio ne go wi zie nia. To
punkt wyj cia do opo wie ci awan tur ni czej, kry mi nal nej
i miej sca mi nie sy cha nie za baw nej, cho sta le trzy ma j -
cej w na pi ciu.
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OSZCZD NO CI w wy -
so ko ci 1,6 mld
zo tych w la tach
2016-2025 oraz ok.
436 mln z oszczd no -
ci w pierw szym ro ku
funk cjo no wa nia JSW
po prze nie sie niu ru -
chu Jas -Mos i ko pal ni
Kru pi ski do Spó ki
Re struk tu ry za cji Ko -
pal prze wi du je plan
ra tu j cy spó k JSW.
Do ce lo wo na ko -
niec 2017 r. w spó ce
po win no pra co wa
ok. 20 600 pra cow ni -
ków. To o po nad 2,5 tys.
mniej pra cow ni ków
ni jest dzi (ok. 23
tys.). 
RE WO LU CJI w l skim
Pla ne ta rium nie b -
dzie. 6 wrze nia w Ka -
to wi cach spo ród
19 prac wy bra no pro -
jekt prze bu do wy naj -
star sze go pla ne ta rium
w Pol sce. Nie To masz
Ko nior, nie pro jek tan -
ci Mu zeum l skie -
go, lecz au to rzy prze -
bu do wy Fil har mo nii

l skiej w Ka to wi cach b d mie szan s
na prze bu do w Pla ne ta rium l skie go. Fir -
ma Con sul tor Sp. z o.o. z Po zna nia wy gra -
a kon kurs na spo rz dze nie kon cep cji ar chi -
tek to nicz nej, w myl któ rej obiekt zo sta nie
prze bu do wa ny i zmo der ni zo wa ny. Zwy ci -
ski pro jekt to kon cep cja, któ ra w nie wiel -
kim stop niu zmie ni za byt ko wy obiekt
z 1955 ro ku. 
POD CZAS ostat nie go po sie dze nia sej mo wej
Ko mi sji ds. Ener gii i Skar bu Pa stwa po so -
wie przy j li po praw k zwik sza j c li mit
wy dat ków z bu de tu pa stwa na re struk tu -
ry za cj gór nic twa – z pla no wa nych
3 mld z do a 7 mld z. Pro po no wa ne zmia -
ny mu sz zo sta jesz cze prze go so wa ne
przez Sejm. 
AU TO STRA DA pó noc na, dro gi, elek trycz -
ne au to bu sy, l ski Bank In we sty cyj ny no
i jak za wsze ko lej Ka to wi ce – Py rzo wi ce
– to nie któ re pro jek ty za war te w no wej stra -
te gii dla l ska, któ r przy go to wa ze spó
dzia a j cy przy Wo je wódz kiej Ra dzie Dia -
lo gu Spo ecz ne go. To ju trze cia stra te gia
dla re gio nu, któ ra po wsta je w ci gu ostat -
nich kil ku na stu mie si cy. 
CUD, e nikt nie zgi n – mó wi wiad ko -
wie wy pad ku, do któ re go do szo w pi tek
9 wrze nia, oko o go dzi ny 7, na DK1
w Ty chach. Wy gl da bar dzo gro nie. Dro -
ga by a za blo ko wa na przez osiem go -
dzin. Pi ja ny 56-let ni kie row ca la we ty
prze wo zi 10 no wych sa mo cho dów. Mia
za wie je do Woch. Nie zd y. W je go
or ga ni zmie stwier dzo no pra wie 2,5 pro mi -
la al ko ho lu. 
BI SKUP or dy na riusz die ce zji biel sko -y wiec -
kiej od wo a pro bosz cza z Ko nia ko wa oskar -
a ne go przez by ych mi ni stran tów o mo le -
sto wa nie w la tach osiem dzie si tych
i dzie wi dzie si tych ubie ge go wie ku. Po -
nad 20 lat te mu  ko nia kow ski du chow ny mia
za pra sza mi ni stran tów na ple ba ni na Ku -
ba lon ce, po da wa im al ko hol i pusz cza fil -
my por no gra ficz ne. Ja ko pierw szy pu blicz -
nie o spra wie po wie dzia po cho dz cy
z Ko nia ko wa le wi co wy dzia acz, Kry stian

Le gier ski. Spra w zaj mu je si tak e cie szy -
ska pro ku ra tu ra. 
NAJ SYN NIEJ SZY pa ro wóz w Ra ci bo rzu
zo sta zde mon to wa ny. Cze ka go te raz re -
mont. Wa  ca 32 to ny lo ko mo ty wa „Ha lin -
ka” zo sta a prze trans por to wa na sprzed
dwor ca PKP w Ra ci bo rzu na ba z jed nej
z lo kal nych firm. Tam przej dzie grun tow -
ny re mont. Pa ro wóz o ozna cze niu
Tw53 -2570 to sym bol ra ci bor skie go ko lej -
nic twa i tu tej szych ko le ja rzy. Lo ko mo ty wa
wy pro du ko wa na zo sta a w 1955 ro ku,
na plac przed dwor cem w Ra ci bo rzu tra fi -
a 30 lat pó niej, ja ko dar ko le ja rzy. Pa ro -
wóz swój przy do mek zy ska na cze Ha -
li ny Tar ko ty, za stp czy ni na czel ni ka sta cji
PKP w Ra ci bo rzu. 
WE DUG Izby Go spo dar czej Wo do ci gi
Pol skie, wzrost cen wo dy od stycz nia przy -
sze go ro ku mo e wy nie na wet 25 proc.,
co od czu j zwasz cza bu de ty do mo we
zwy kych od bior ców. Gór no l skie Przed -
si bior stwo Wo do ci gów ma po da na po -
czt ku pa dzier ni ka no we hur to we ce ny wo -
dy, któ re b d obo wi zy wa od bior ców
od stycz nia 2017 r. Cho brak jesz cze
szcze gó ów, pre zes GPW, u kasz Czo pik,
nie wy klu cza dra stycz nej pod wy ki. Po wo -
dem jest rz do wy pro jekt no we li za cji pra -
wa wod ne go, któ re za ka da kil ku set -, a na -
wet ty sic pro cen to wy wzrost opat za po bór
wo dy ze ro do wi ska. 
BY TOM mo e stra ci szan s na re kor do w
do ta cj – 100 mi lio nów eu ro. Ta k kwo t
mia sto mia o uzy ska z Unii Eu ro pej skiej
na do fi nan so wa nie in we sty cji i dzia a
zwi za nych z re wi ta li za cj. Naj pierw jed -
nak by tom scy urzd ni cy mu sz wska za,
na co pie ni dze s po trzeb ne, przy go to wa
sto sow ne do ku men ty i przed sta wi w Urz -
dzie Mar sza kow skim Gmin ny Pro gram
Re wi ta li za cji (GPR).  Z uwa gi na opie sza -
o urzd ni ków, 19 wrze nia mar sza ek wo -
je wódz twa l skie go Woj ciech Sa u ga za -
ape lo wa do pre zy den ta By to mia, Da mia na
Bar ty li, o przy spie sze nie prac nad tym
istot nym dla By to mia do ku men tem. 
KA TO WI CE chc za wo jo wa Do li n Krze -
mo w, gdzie pla nu j ju wkrót ce otwo rzy
wa sne biu ro. Za pro mo cj mia sta w tym
naj wik szym na wie cie cen trum no wych
tech no lo gii b dzie od po wia da prof. Piotr
Mon carz z Uni wer sy te tu Stan for da, któ re -
go Ma ciej Kru pa, pre zy dent Ka to wic, mia -
no wa swo im do rad c. Ka to wic kie biu ro b -
dzie to punkt in for ma cyj ny w sie dzi bie
Pol sko -Ame ry ka skiej Ra dy Wspó pra cy
w Pa lo Al to, w któ rym b dzie mo na uzy -
ska in for ma cje na te mat mo li wo ci wspó -
pra cy z Ka to wi ca mi. 
Z KO CEM wrze nia zde mon to wa ny zo sta
kul to wy na pis nad bra m wej cio w pro wa -
dz c do l skie go We so e go Mia stecz ka.
Po wód? Prze bu do wa zwi za na z tak zwa -
n te ma ty za cj lu na par ku. Na pis b dzie cze -
ka na te re nie l skie go lu na par ku na za ko -
cze nie prac bu dow la nych, co na st pi
po win no jesz cze przed roz po cz ciem no we -
go se zo nu, czy li w czerw cu przy sze go ro -
ku. Kul to wy wrcz na pis – sty li zo wa ny
na od rcz ny pod pis – nad wej ciem do we -
so e go mia stecz ka naj praw do po dob niej
wró ci na swo je miej sce. Zo sta za wie szo ny
na bra mie lu na par ku 10 lat te mu. Wbrew po -
zo rom, nie jest to jed nak ten pierw szy na -
pis, od po ko le ko ja rzo ny ze l skim We -
so ym Mia stecz kiem. 
LI KWI DA CJA gim na zjów, osta tecz nie ju
prze s dzo na, przy nie sie „mier” nie tyl ko
te mu szcze blo wi szkol nic twa, ale rów nie

pa tro nom tych szkó. O ile Je rzy Ku kucz -
ka czy Al fred Szklar ski po zo sta n w na szej
zbio ro wej pa mi ci na wet kie dy prze sta n
by pa tro na mi, bo na zwa no ich imie niem
wie le szkó, ulic czy skwe rów, o ty le wie -
lu na zwi ska ta kie jak Emi lia Za widz ka, He -
le na Pra mow ska z D bro wy Gór ni czej czy
An drzej Ku bic ki z Msto wa al bo ks. Bo na -
wen tu ra Me tler z Pa rzy mie chów zna ne s
tyl ko w swo ich ma ych oj czy znach, bo
wa nie w nich po sta cie te sta y si bo ha te -
ra mi zbio ro wej wia do mo ci.
DE BIU TANC KI film ab sol wen ta Wy dzia u
Ra dia i Te le wi zji Uni wer sy te tu l skie go
Ja na P. Ma tu szy skie go – opo wia da j cy
mrocz ne i tra gicz ne dzie je ro dzi ny Bek si -
skich – wy gra 41. Fe sti wal Fil mo wy
w Gdy ni zdo by wa jc Zo te Lwy. Ob raz
Ma cie ja Pie przy cy pt. „Je stem mor der c”,
rów nie ab sol wen ta ka to wic kie go wy -
dzia u, zdo by dru g na gro d – Srebr ne
Lwy.
ZDZI WI A si moc no 77-let nia miesz kan ka
gmi ny Czer wion ka -Lesz czy ny, gdy do wie -
dzia a si, e zo sta a uzna na przez ZUS
za zmar . Prze ko na a si o tym 21 wrze nia,
kie dy nie do sta a na swo je kon to eme ry tu -
ry. Zde spe ro wa na – e prze cie y je i ma si
ca kiem do brze dzi ki Bo gu – za dzwo ni a
do ZUS w Ryb ni ku, gdzie bez sku tecz nie
pró bo wa a wy ja ni spra w (wi da nie lu -
bi tam pe ten tów zza wia tów – na wet tych
po zor nych).  Po in ter wen cji dzien ni ka rzy lo -
kal nej pra sy, któ rzy przy szli na po moc
mier tel nie prze ra o nej sta rusz ce, oka za o
si, e bez myl ny bd po pe ni pra cow nik
ZUS, bo to zu pe nie in na ko bie ta – ale
o iden tycz nym jak miesz kan ka Czer wion -
ki -Lesz czy ny imie niu i na zwi sku, a tak e da -
cie uro dze nia – zmar a. Od po wied nich da -
nych pra cow nik nie zwe ry fi ko wa i... sta o
si. Bez dusz ny ZUS przy j w ko cu
do wia do mo ci, e 77-lat ka y je i na dal cze -
ka na swo j eme ry tu r.
NO WE re ha bi li ta cyj ne ó ka szpi tal ne, apa -
rat EKG, in ha la to ry pneu ma tycz ne i ma te -
ra ce prze ciw o dle y no we – to tyl ko cz
sprz tu, któ ry So sno wiec ki Szpi tal Miej -
ski Sp. z o.o. otrzy ma od Wiel kiej Or kie -
stry wi tecz nej Po mo cy. To ju ko lej ny raz,
kie dy Wiel ka Or kie stra wi tecz nej Po mo -
cy wspie ra so sno wiec ki szpi tal, któ ry tyl ko
w ci gu ostat nich dwóch lat otrzy ma
od WOP sprzt o war to ci po nad 400 ty -
si cy zo tych.  
SYS TEM stwo rzo ny przez fir m Fu tu re
Pro ces sing z Gli wic b dzie prze o mem
w dia gno zo wa niu no wo two rów. Fir ma ta
wspól nie z In sty tu tem On ko lo gii w Gli wi -
cach roz po cz a pra ce nad przed si wzi -
ciem, któ re go ce lem jest zwik sze nie sku -
tecz no ci dia gno stycz nej to mo gra fii
kom pu te ro wej oraz re zo nan su ma gne tycz -
ne go w sper so na li zo wa nej dia gno sty ce
cho rób no wo two ro wych. Ich pro gram „na -
uczy si”, jak naj do kad niej znaj do wa
po dej rza ne zmia ny na pod sta wie wzor ca
cha rak te ry stycz ne go dla okre lo nych no wo -
two ro wych ko mó rek.  
RA WA Blu es Fe sti val – wi to fa nów do -
bre go blu esa znów w Ka to wi cach  od by si
w ostat ni week end wrze nia. Gwiaz d te go -
rocz nej edy cji fe sti wa lu by ame ry ka ski ar -
ty sta  Keb” Mo” z or kie str NO SPR pod dy -
rek cj Krze si mi ra Db skie go. Ko lej n
gwiaz d by Co rey Har ris, gi ta rzy sta i wo -
ka li sta. 

KRO NI KARZ 

MIESIC
Zapis wydarze 

z miesica
poprzedzajcego

zamknicie 
numeru
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Dro dzy Czy tel ni cy!

Za pra sza my do za pre nu me ro wa nia
mie sicz ni ka „lsk” na 2017 rok!

Wy star czy wy ci i wy pe ni
za miesz czo ny obok blan kiet, a na stp nie do ko na

prze le wu na wska za ne kon to.
*

Pre nu me ra ta re dak cyj na gwa ran tu je
sys te ma tycz n do sta w pi sma 

do oso by za ma wia j cej!
*

Ce na pre nu me ra ty, po dob nie jak ce na po je dyn cze go
eg zem pla rza nie ule ga zmia nie!

*
Pre nu me ra ta rocz na – 84 zo te

Pre nu me ra ta pó rocz na – 42 zo te
Pre nu me ra ta kwar tal na – 21 zo tych

*
Ce na jed ne go eg zem pla rza wy no si 7 zo tych.

*
Dzi ku je my wszyst kim do tych cza so wym
pre nu me ra to rom, za pra sza my no wych!

*
„lsk” uka zu je si przez 12 mie si cy w ro ku.

*
Za ch ca my tak e do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej

www.sla skgtl.com
*

PO LE „LSK” SWO IM ZNA JO MYM
I PRZY JA CIO OM – WSZYST KIM,
KTÓ RYCH IN TE RE SU JE LSK!
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Nie zwy ka wy sta wa w Mu zeum l skim

KA TO WI CE. Nie zwy k wy sta w jed ne go dzie a, b d ce go swo istym eks -
pe ry men tem twór czym, mo na ogl da przez ca y rok (do 17 pa dzier ni -
ka 2017) w Mu zeum l skim. „Re flek sja” jest dzie em Da nie go Ka ra va -
na, wy bit ne go rze bia rza izra el skie go. Jest efek tem in spi ra cji ar ty sty
frag men ta mi Szek spi row skie go Ham le ta oraz bo ga t hi sto ri l ska. Ku -
ra tor k tej nie zwy kej wy sta wy jest An da Rot ten berg. Da niel (Da ni) Ka ra -
van zna ny jest w wie cie sztu ki ja ko au tor mo nu men tal nych za o e rze -
biar skich. Po cho dz cy z Tel Awi wu ar ty sta two rzy in sta la cje rze biar skie
w Izra elu, Fran cji, Niem czech, Ko rei Po u dnio wej czy Ja po nii. W Pol sce
po raz pierw szy za pre zen to wa swo j twór czo na wy sta wie MA KOM w kra -
kow skim Mi dzy na ro do wym Cen trum Kul tu ry w 2015 ro ku.  Edu ka cj ar -
ty stycz n roz po cz w wie ku 13 lat od na uki ma lar stwa w szko le ar ty -
stycz nej Bez a lel w Je ro zo li mie, a na stp nie stu dio wa tech ni k fre sku we
Flo ren cji i w Pa ry u. Od po czt ku lat 60. two rzy re lie fy oraz de ko ra cje
cien ne zdo bi ce pu blicz ne gma chy Tel Awi wu i Je ro zo li my. Rów no le -
gle przy go to wy wa sce no gra fie do przed sta wie te atral nych i ba le to wych,
m.in. wspó pra co wa ze syn n cho re ograf k Mar th Gra ham. Ar ty sta by
wie lo krot nie ho no ro wa ny pre sti o wy mi na gro da mi za osi gni cia
w dzie dzi nie rze by, m.in. Na gro d Izra ela w 1977 ro ku. W ro ku 1998
zo sta lau re atem ja po skiej Pra emium Im pe ria le (rów no le gle z An drze -
jem Waj d), a w 2016 rzd Ka ta lo nii przy zna mu na gro d Con ca za pra -
c Pa sa po wi co n pa mi ci Wal te ra Ben ja mi na. Wy nie sio ne z ro dzin -
ne go Tel Awi wu re gu y ar chi tek to nicz ne sta y si dla je go sztu ki
na tu ral nym punk tem od nie sie nia. Za rów no je go wcze sne re lie fy, jak i kom -
po zy cje sce no gra ficz ne pod da ne by y tym sa mym mo der ni stycz nym za -
sa dom, na ja kich opie ra swo je rze biar skie za o e nia ple ne ro we. Wy -
ra a y si one w sto so wa niu pro stych form geo me trycz nych i kla sycz nych,
na wi zu j cych do sta ro yt no ci kom po zy cyj nych ryt mach i po dzia ach.
Wcze nie te w cza do swo ich roz bu do wa nych struk tur rze biar skich
sym bo licz ne ele men ty na tu ry: wo d, zie le, drze wa oliw ne, frag men ty
pej za u, b kit nie ba, a tak e rze b te re nu, któ ra zwy kle sta no wi punkt
od nie sie nia dla je go prac. Dzi ki te mu uzy sku je efekt har mo nij ne go prze -
ni ka nia si na tu ry i sztu ki w ta ki spo sób, e two rz one nie ro ze rwal n,
na ce cho wa n zna cze nia mi ca o, a jed no cze nie wy wo u j po czu cie spo -
ko ju i har mo nii. Wy czu lo ny na prze moc i nie spra wie dli wo, wie le swo -
ich dzie po wi ci upa mit nie niu ofiar ostat niej woj ny wia to wej, wie -
le in nych re ali za cji wy po sa y w moc per swa zyj n, zwi za n
z prze strze ga niem ele men tar nych praw czo wie ka. Po dob ne prze sa nie
od czy ta mo na ze spo so bu bu do wa nia nar ra cji je go wy staw, za wsze sta -
no wi cych okre lo n wi zu al n, sen su al n i po j cio w ca o.  Pod wzgl -
dem zwar to ci i jed no rod no ci jest to naj bar dziej ra dy kal na aran a cja ze
wszyst kich do tych cza so wych pro jek tów Da nie go Ka ra va na. Roz wi n
w niej cha rak te ry stycz ne dla je go pó nej twór czo ci rod ki wy ra zu. Na -
le  do nich lu strza ne re flek sy, po my la ne ja ko ne ga ty wo we od bi cie frag -
men tów rze czy wi sto ci „wy kro jo nych” z ta i za gar nia j cych wi ze ru nek
wi dza, któ ry w ten spo sób sta je si nie od cz nym ele men tem dzie a. Po -
dob nie sym bo licz n ro l spe nia j te wy smu ke dra bi ny wpro wa dza ne
w ob szar je go ar ty stycz nych pe ne tra cji. Skom po no wa na z lu ster pra ca
Re flec tion / Od bi cie /  po zba wia be to no w Ga le ri jed ne go dzie -
a jej mo nu men tal ne go cha rak te ru, ofe ru jc w za mian po czu cie ob co wa -
nia z to tal n fik cj, w któ rej mo na si od na le dzi ki wni kli wej ob ser -
wa cji wa sne go od bi cia i od kry swo j nie roz po zna n do td na tu r. 

Pod pa tro na tem „l ska”

Ko stiu my Bar ba ry Ptak w cho rzow skim Mu zeum

CHO RZÓW. W fio le cie Jej do twa rzy… Cho rzow skie ko stiu my Bar -
ba ry Ptak to no wa wy sta wa cza so wa, któ r mo na ogl da w Mu zeum78
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w Cho rzo wie. Bar ba ra Ptak – uro dzo na w Cho rzo wie wy bit na ar tyst ka,
ko stiu mo log, au tor ka pro jek tów do po nad 200 sztuk te atral nych i fil mów.
Efek ty jej pra cy mo na by o ogl da mi dzy in ny mi w ekra ni za cjach
Nó w wo dzie, Per a w ko ro nie czy Fa ra on. Na wy sta wie pre zen to wa -
ne s cho rzow skie wt ki w bio gra fii oraz twór czo ci ar tyst ki – zwasz -
cza pro jek ty przy go to wa ne dla Te atru Roz ryw ki. Wy sta w mo na ogl -
da do lu te go 2017 r. Au tor k sce na riu sza jest An na Pion tek, na to miast
aran a cj za pro jek to wa  Kry stian Ba nik.

„Ate neum” od zna czo ne

KA TOW CE. W ubie gym se zo nie l ski Te atr Lal ki i Ak to ra „Ate neum”
ob cho dzi 70-le cie swe go ist nie nia. No wy se zon w ka to wic kie „Ate neum”
roz po cz o wy jt ko wo uro czy cie – od wr cze nia pre sti o wych od zna -
cze, przy zna nych przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
Br zo we me da le Za su o ny kul tu rze „Glo ria Ar tis” otrzy ma li: l ski Te -
atr Lal ki i Ak to ra Ate neum, Kry sty na Kaj dan – dy rek tor te atru i Re na -
ta Chu dec ka – kie row nik li te rac ki te atru. Od zna ki ho no ro we Za su o -
ny dla Kul tu ry Pol skiej ode bra li ak to rzy: Ka ta rzy na Ku de rew ska, Ewa
Rey mann, Be ata Za wi lak, Ma rek Din dorf, Piotr Ga briel, Piotr Ja ni szew -
ski oraz kie row nik Ga le rii Ate neum Zbi gniew M dra la. 23 wrze nia,
przed pre mie r spek ta klu „Ani ma cje”, lau re aci przy j li od zna cze nia z rk
wi ce pre zy dent Mia sta Ka to wi ce, Ma rze ny Szu by.

Ma lar stwo Ma go rza ty Stp niak

KA TO WI CE. l ski Te atr Lal ki i Ak to ra Ate neum za pra sza do Ga le -
rii Ate neum na wy sta w ma lar stwa Ma go rza ty Stp niak. Au tor ka jest
ab sol went k Wy dzia u Ma lar stwa kra kow skiej Aka de mii Sztuk Pik -
nych. Dy plom zre ali zo wa a w 1998 r. w pra cow ni prof. Wo dzi mie rza
Kun za. Jest wi ce pre ze sem Re gio nal ne go To wa rzy stwa Za ch ty Sztuk
Pik nych w Cz sto cho wie oraz po my so daw c i ku ra to rem wszyst kich
edy cji wy sta wy 8 KO BIET. Miesz ka i two rzy w Cz sto cho wie. Ma -
go rza ta Stp niak jest lau re at k Na gro dy Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki
na IX Ogól no pol skim Prze gl dzie Ma lar stwa Mo dych Pro mo cje w Le -
gni cy (1999) oraz be ne fi cjent k sty pen dium ar ty stycz ne go Pre zy den -
ta Mia sta Cz sto cho wy (2002), uczest ni czy a w kil ku dzie si ciu wy -
sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych w kra ju i za gra ni c (m.in.
w Au strii, Ho lan dii i Wo szech).

Pod pa tro na tem „l ska”

Do wi dze nia ro ko ko…

GLI WI CE. W Wil li Ca ro na zwie dza j cych cze ka j dwie wy sta wy po -
wi co ne ce ra mi ce pol skiej po wsta j cej od ko ca lat 50. XX w. do cza -
sów nam wspó cze snych: „Do wi dze nia ro ko ko! Pol ska ce ra mi ka uyt -
ko wa z lat 50. i 60. XX w.” oraz „362… Ce ra mi ka Bog da na Ko sa ka”.
W ra mach eks po zy cji pre zen to wa ne s za rów no wy ro by o prze wa dze
cech uyt ko wych, jak i obiek ty, dla któ rych ce ra mi ka jest ma te ri umo -
li wia j c re ali za cj przede wszyst kim wy po wie dzi ar ty stycz nej. Obie
wy sta wy  czy two rzy wo – ce ra mi ka oraz ko rzy sta nie z do rob ku hi sto -
rii pro jek to wa nia uyt ko we go. 

Na eks po zy cji Do wi dze nia ro ko ko!… znaj du j si ce ra micz ne wy -
ro by uyt ko we z lat 50. i 60. XX w. – gów nie por ce la no we i por ce li -
to we ser wi sy do ka wy i her ba ty, a tak e wa zo ny, po piel nicz ki, ta ce, któ -
re zo sta y za pro jek to wa ne przez wy bit nych ar ty stów ja ko wzo ry dla
pro duk cji se ryj nej w wio d cych pol skich wy twór niach ce ra mi ki. Obiek -
ty za pre zen to wa ne na wy sta wie, któ rej ku ra to rem jest An na Kwie cie,
hi sto ryk sztu ki, star szy ku stosz Mu zeum w Gli wi cach, to efekt dzia al -

no ci ko lek cjo ner skiej gli wic kie go Mu zeum, roz po cz tej w 1961 r. Jest
to pierw szy po kaz obiek tów udo stp nio ny zwie dza j cym. Ty tu wy sta -
wy Do wi dze nia ro ko ko! jest na wi za niem do ty tu u fil mu „Do wi dze -
nia, do ju tra…” z 1960 r., ze Zbi gnie wem Cy bul skim w ro li gów nej.
Film po wsta w cza sach od wil y, po od rzu ce niu obo wi zu j cych ka no -
nów sztu ki so cre ali zmu. Po dob nie w po zo sta ych dzie dzi nach sztuk, tak -
e uyt ko wych, w my le niu twór czym na st pi wte dy in ten syw ny okres
po szu ki wa i d e nie do no wo cze sno ci, cz sto za in spi ro wa nej sztu k
za gra nicz n. 

La ta 50. i 60. XX w. to nie wt pli wie bar dzo wa ny okres w hi sto rii
pol skie go wzor nic twa prze my so we go. Pro duk cja na czy opar tych
o no we fa so ny i de ko ra cje by a jed nym z prze ja wów „no wo cze sno ci”.
W 1950 r. zo sta za o o ny w War sza wie (funk cjo nu j cy do dnia dzi siej -
sze go) In sty tut Wzor nic twa Prze my so we go (IWP), któ ry by – jak po -
da j znaw cy – jed n z pierw szych po wo jen nych eu ro pej skich in sty tu cji
pro mu j cych wzor nic two.

Za o y ciel ka i or ga ni za tor ka IWP prof. Wan da Te la kow ska by a ini -
cja tor k two rze nia i roz po wszech nia nia no we go wzor nic twa oraz pro -
pa ga tor k idei ci sej wspó pra cy ar ty stów -pro jek tan tów z tech no lo ga -
mi, pod kre la a i do bre pro jek ty – wzo ry wy ro bów ma so wej
pro duk cji – s war to ci go spo dar cz i kul tu ro w. Wan da Te la kow ska
by a au tor k syn ne go ha sa „Pik no na co dzie dla wszyst kich”. Te dzia -
a nia mia y nada di zaj no wi cha rak ter ma so wy i de mo kra tycz ny, mia
by on pik ny i funk cjo nal ny, a tak e ta ni, w od ró nie niu od wy ro bu uni -
ka to we go, czy krót ko se ryj ne go. Pro gra mo we za o e nia i ha sa In sty tu -
tu Wzor nic twa Prze my so we go sta y si w la tach 50. i 60. im pul sem do no -
wych wy po wie dzi pro jek tan tów. Wy sta wa jest do stp na dla zwie dza j cych
do 31 grud nia 2016 ro ku. 

Pod pa tro na tem „l ska”

„362…” czy li ce ra mi ka Bog da na Ko sa ka

GLI WI CE. Mu zeum w Gli wi cach za pra sza do zwie dza nia re flek syj nej
wy sta wy „362…” Ce ra mi ka Bog da na Ko sa ka, któ rej mo ty wa mi prze -
wod ni mi s wspo mnie nia, prze szo, ich splot z te ra niej szo ci, osa -
dze nie przed mio tów w cza sie, prze mi ja nie. Bog dan Ko sak – pro jek tant
por ce la ny uyt ko wej i rze by ce ra micz nej, w la tach 1995–2006 kie ru -
j cy mo de lar ni w Por ce la nie l skiej w Ka to wi cach, a obec nie pra cu -
j cy we wa snej pra cow ni w Cie szy nie, lau re at wie lu pre sti o wych na -
gród kra jo wych i za gra nicz nych, jest mi dzy in ny mi twór c na gro dzo ne go
w kon kur sie l ska Rzecz ser wi su do ka wy i her ba ty To ma szów. We wn -
trzach Wil li Ca ro mo na zo ba czy ory gi nal n rze b ce ra micz n je go
au tor stwa zo o n z mnó stwa nie po wta rzal nych po jem nicz ków, Stro iki
sen ty men tal ne ze znisz czo nej por ce la ny, uam ki na czy wy o wio ne z rze -
ki czy wiecz ni ki ze sta rej por ce la ny prze my so wej. 

Ku ra to ra mi wy sta wy s hi sto ry cy sztu ki Mu zeum w Gli wi cach
– dr Dag ma ra Wój cik i An na Kwie cie. Eks po zy cja ko re spon du je z wy -
sta w „Do wi dze nia ro ko ko”, wpi su jc si w pro jekt ce ra micz nej je sie -
ni w gli wic kim Mu zeum. 

Cen tral nym punk tem, od któ re go wy sta wa wzi a swój ty tu, jest in -
sta la cja – wie lo ele men to wa rze ba ce ra micz na: „362…”. Two rz
j 362 po jem ni ki, z któ rych ka dy jest uni ka to wy, nie po wta rzal ny. Uo -
o ne w sy me trycz nym ci gu i wy pe nio ne so l bu dz sko ja rze nia z po -
je dyn czy mi por cja mi, czy te daw ka mi nie okre lo nej sub stan cji na ka -
dy dzie. Od wi dza za le y ja k nada im funk cj. Czy w je go wy obra e niu
b d to szczyp ty so li, któ ra jest jed n z gów nych przy praw wy do by -
wa j cych smak – w bi blij nych opi sach ko ja rzo n z sub stan cj y cio daj -
n, czy te po jem ni ki na me dy ka men ty, bez któ rych cz sto nie mo e -
my nor mal nie funk cjo no wa. Wy mow ny wie lo kro pek na ko cu i cy fra,
któ ra nie do pe nia ilo ci dni w ro ku su ge ru je nam, e ten cig z ja kiej
przy czy ny nie zo sta do ko czo ny. Do dat ko wo wy eks po no wa ne s

Te atr „Ate neum”, lau re aci: (od le wej): Be ata Za wi lak, Ewa Rey mann,
Ka ta rzy na Ku de rew ska, Ma rek Din dorf, Kry sty na Kaj dan,

Piotr Ja ni szew ski, Re na ta Chu dec ka, Zbi gniew M dra la, Piotr Ga briel
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czar ne i bia e mi sy (Mi sa B5) na po stu men tach, wy pe nio ne wo d. Swo -
bod ny do stp do in sta la cji, mo li wo do tkni cia wo dy i fak tu ry
przed mio tu s ele men tem ma j cym wci gn wi dza w do wiad cze nie
wo dy ja ko po czt ku oraz ko lej ne go eta pu, któ re mu wszyst kie kul tu ry
zgod nie nada y wy miar sa kral ny. W ten spo sób sól i wo da wpro wa dza -
j od wie dza j cych wy sta w w wiat, gdzie prze pla ta j si po cz tek, ko -
niec, trwa nie i wspo mnie nia, da j ce wi dzom ma te ria i in spi ra cje
do bu do wa nia wa snych do wiad cze – do two rze nia.

Pre mie ra w te atrze „Ate neum”

KA TO WI CE. 23 wrze nia w l skim Te atrze Lal ki i Ak to ra Ate neum,
na sce nie Ga le rii Ate neum, od by a si pierw sza w tym se zo nie pre mie -
ra – Ani ma cje wg sce na riu sza i w re y se rii Wie sa wa Czo pi skie go
i Agniesz ki Ma kow skiej, ze sce no gra fi Agniesz ki Ma kow skiej i mu -
zy k Pio tra Klim ka. Kon wen cja te atral na, opar ta na ani ma cji wy ko rzy -
stu j cej przede wszyst kim cia o ak to ra, po bu dza wy obra ni i in spi ru -
je (szcze gól nie naj mod szych wi dzów) do sa mo dziel ne go po szu ki wa nia
i twór czej za ba wy. Przed sta wie nie jest oka zj do po ka za nia sze ro kich
mo li wo ci te atru la lek, in ne go spoj rze nia na cia o ludz kie i ota cza j -
ce czo wie ka przed mio ty. Ka me ral ny spek takl bez sów kry je w so bie
czy tel ne dla ka de go wi dza, bez wzgl du na wiek, uni wer sal ne mi kro
hi sto ryj ki – cza sem dy na micz ne i za baw ne, cza sem wy ci szo ne i re flek -
syj ne –  cz ce si ze so b po przez sty li sty k i za ba w for m. Na sce -
nie tro je ak to rów – Ka ta rzy na Ku de rew ska, Ewa Rey mann i Piotr Ja -
ni szew ski.

No wo ci w Mu zeum Pra sy l skiej

PSZCZY NA. Pro mo cja naj now szej pu bli ka cji Mu zeum Pra sy l skiej
w Pszczy nie i To wa rzy stwa Mi o ni ków Zie mi Pszczy skiej pt. „Ka -
za nie pa sto ra Bar tel mu sa z 1765 ro ku na za o e nie ko cio a w Go la -
so wi cach” od by a si w pszczy skiej Izbie u Te le man na. Pu bli ka cja
uka za a si w cy klu „Per y so wa pol skie go na zie mi pszczy skiej”,
a przed mo w na pi sa prof. Jan Mio dek, któ ry wcze niej omó wi „ka -
za nie…” na a mach mie sicz ni ka „lsk”. Wy daw cy przy go to wa li rów -
nie bi blio fil skie wy da nie „Ka za nia…” dru ko wa ne na czer pa nym pa -
pie rze. Pu bli ka cja ta po sze rzy a o wy jt ko w po zy cj ten nie zwy kle
cen ny cykl. Pu bli ka cja Mu zeum i TMZP wpi su je si w roz po czy na -
j cy si w stycz niu Rok Re for ma cji ogo szo ny przez Sej mik Sa mo rz -
do wy Wo je wódz twa l skie go.

Wie czór uwiet ni kon cert w wy ko na niu El bie ty Grodz kiej -o pu -
szy skiej (so pran) i Ju lia na Gem bal skie go (po zy tyw), któ rzy wy ko -
na li utwo ry kom po zy to rów re ne san su i ba ro ku. Po spo tka niu mo na
by o zo ba czy od so ni te i od re stau ro wa ne pod da sze Mu zeum. Wy -
ko na no nie zli czo ne pra ce, od tych po rzd ko wych po ci le spe cja li -
stycz ne, wy ko cze nio we. Zli kwi do wa no utwo rzo ny w la -
tach 80. XX wie ku su fit, od kry to szczy ty, na któ rych wy eks po no wa no
su ro w ce g. Przy oka zji wy mie nio no pod o g oraz sto lar k okien -
n. Za kon ser wo wa no kon struk cj no n da chu, wy mie nio no in sta la -
cj elek trycz n oraz za in sta lo wa no no wo cze sne owie tle nie, zmo der -
ni zo wa no cen tral ne ogrze wa nie. Sa la zo sta a wy po sa o na w no we
ga blo ty, owie tlo ne wia tem le do wym. Obec nie trwa j pra ce nad przy -
go to wa niem eks po zy cji w tym no wym miej scu. War to przy po mnie,
e bu dy nek po cho dzi z ko ca XVIII w. i zo sta wy bu do wa ny ja ko wy -
pe nie nie po mi dzy bu dyn ka mi zlo ka li zo wa ny mi na u ku ist nie j ce go
trak tu.

Kto lep szy?

Biel sko Bia a. Od 7 do 28 pa dzier ni ka w ga le rii Okr gu Biel skie go
Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków trwa b dzie wy sta wa drze wo -
ry tu sztor co we go Ja dwi gi Ma rii Smy kow skiej. Uro cza cie szy nian ka uro -
dzo na 1 mar ca 1945 r. w oku po wa nym Cie szy nie Za chod nim na le y
do naj lep szych spe cja li stów tej trud nej dys cy pli ny pla stycz nej. Nie któ -
rzy uwa a j, e nie ma so bie rów nych na wie cie ju od nie mal pó wie -
cza. Jest m.in. lau re at k naj wy szej wia to wej na gro dy Mi dzy na ro do -
we go Sto wa rzy sze nia Drze wo ryt ni ków XY LON w Szwaj ca rii (8
edy cja, 1979) za tryp tyk „Pod Two j obro n”. Ze sztu k ze tkn a si ju
w dzie ci stwie, gdy ro dzi ce przy ja ni li si z Lu dwi kiem Ko na rzew -
skim ju nio rem i je go ro dzi n, Cze sa wem Ku ry at t, Zo fi Kos sak -Szat -
kow sk, Gu sta wem Mor cin kiem czy Ja nem Gaw la sem. Ju w dzie ci -
stwie po bie ra a na uk u Jó ze fa Klim ka, pó niej sze go wy ka dow cy
Na tio nal Art Scho ol i East Syd ney Tech ni cal Col le ge. Cho dzi a do jed -
nej kla sy biel skie go li ceum pla stycz ne go m.in. z Mi cha em Kli siem, Ja -
nem Krucz kiem i Igo rem Mi to ra jem. Ko mi sja eg za mi na cyj na ASP w Kra -
ko wie przy j a j od ra zu na dru gi rok stu diów. Tam ko rzy sta a
z wie dzy ta kich pro fe so rów jak Emil Krcha, Han na Rudz ka -Cy bi so wa,
Je rzy No wo siel ski, Ma ria Rze pi ska, Adam Sie mia no wicz, Adam Sta -
lo ny -Do brza ski, Mie czy saw Wej man, Wi told Cho micz czy bielsz cza -
nin Fran ci szek Bunsch. Na wy sta wie przy biel skim Ryn ku mo na si
prze ko na, jak per fek cyj ne drze wo ry ty wy ko nu je Ja dwi ga Smy kow ska. 

Lau re at w Ksi ni cy Be skidz kiej

Biel sko Bia a. Ju bi le usz 30-le cia de biu tu po etyc kie go Pio tra Ze man -
ka zgro ma dzi 22 wrze nia w Ksi ni cy Be skidz kiej ok. 50 osób. Piotr
Ze ma nek – po eta i bard, od uro dze nia miesz ka w Biel sku -Bia ej. Jest
ab sol wen tem Po li tech ni ki Kra kow skiej i ódz kiej oraz Uni wer sy te tu l -
skie go. Jest lau re atem po nad 150 ogól no pol skich kon kur sów po etyc kich,
a mi mo to wy da tyl ko tom wier szy. W 2014 r. uka za si je go „Po u -
dnik Gre en wich”, na gro dzo ny w II edy cji kon kur su im. Hen ry ka Be re -
zy. Zdo by m.in. ta kie na gro dy jak „Na gro d Geo r ga Tra kla”, „Laur Sar -
biew skie go”, „Pió ro pe li ka na”, „Zo t Bu a w Het ma sk”, „Zo te
Lu ba skie Pió ro”, „Zo t Wie  Pia stow sk” (dwu krot nie) czy „Na gro -
d Ty skie go La ta Po etyc kie go”. Zwy ci a w sla mach po etyc kich i tur -
nie jach jed ne go wier sza, kon kur sach pio sen ki po etyc kiej i au tor skiej. Pod -
czas wie czo ru za pre zen to wa si ja ko po eta, bard i ga w dziarz. 

Wspo mnie nie Ala

Biel sko Bia a. Zmar e go pa r mie si cy te mu Al fre da Bie dra w
wspo mi na li je go ko le dzy, wspó pra cow ni cy, ro dzi na. Oka zj by a wy -
sta wa je go prac w Ga le rii Biel skiej BWA, któ rej wer ni sa od by si 30
wrze nia. Al – jak na zy wa li go przy ja cie le – uro dzi si w 1923 r. w K -
tach. Stu dio wa na Wy dzia le Ma lar stwa i Gra fi ki ASP w Kra ko wie. Wsku -
tek ko po tów fi nan so wych i zdro wot nych dy plom zdo by jed nak do pie -
ro w 1969 r. ja ko 46-let ni czo wiek. Mia wiel kie ko po ty z utrzy ma niem
za pla no wa nej kom po zy cji ob ra zu, gdy nie wi dzia na jed no oko, a na dru -
gie – co raz go rzej. Mi mo to przez du gie la ta pro wa dzi sa mo chód. Zwi -
za ny by po czt ko wo z biel skim Stu diem Fil mów Ry sun ko wych, a na -
stp nie z cie szy skim In sty tu tem Sztu ki Uni wer sy te tu l skie go
w Ka to wi cach i biel skim Pa stwo wym Li ceum Sztuk Pla stycz -
nych. – Szyb ko wy czu li my nie zwy ko Al fre da i mi mo for my „ty” trak -80

Ma go rza ta Stp niak, Trio, 60x80 Frag men ty ser wi su do ka wy „Epos”, pro jekt Ery ka Trze wik, 1959 r.;
wy twór nia: Za ka dy Por ce la ny Bo gu ci ce w Ka to wi cach -Bo gu ci cach, 1961 r.;

por ce la na, de ko ra cja na try sko wa
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to wa li my go z nie zmien nym przez la ta sza cun kiem. Zna jo mo uczel -
nia na prze nio sa si szyb ko do biel skiej pra cow ni Al fre da. Po zor nie by -
a to wil got na su te re na za gra co na sta ry mi, za ku rzo ny mi sprz ta mi, dla
nas jed nak sta no wi a fo rum dys ku syj ne, cen trum te ra pii przez sztu k
i miej sce roz ry wek zro zu mia ych tyl ko dla te go ro do wi ska – po wia da
ar tyst ka Te re sa Sztwiert nia. 

W tro ba w „Ku bi szów ce”

Biel sko Bia a. Gru bo po nad sto osób przy by o na pro mo cj naj now -
szej ksi ki Ju liu sza W tro by „Bli sko od da le” 15 wrze nia br
do biel skiej „Ku bi szów ki”. O wspa nia e barw ne ilu stra cje 21 li rycz nych
wier szy mi o snych po sta ra a si bielsz czan ka Agniesz ka No wi ska (dok -
to rat ze sztu ki na uni wer sy te cie w Wa len cji), sta le prze by wa j ca
w USA. Na j zyk an giel ski prze tu ma czy a je na to miast ka to wi czan ka
Re na ta Cy gan, od wie lu lat miesz kan ka Wat for du k. Lon dy nu. Wier sze
re cy to wa li To masz Lo rek i Piotr Sku cha. Pro mo cji to mu to wa rzy szy y
m.in. wy st py ta necz ne ze spo u Art Dan ce El bie ty Bar wic kiej, po pi -
sy wo kal ne dyr. pla ców ki Iwo ny Ku sak, ze spo u An ny Ma je ra now skiej
oraz pod opiecz nych Jo an ny Jat kow skiej, któ ra skom po no wa a me lo die
do tek stów ru dzic kie go po ety. Sce no gra ficz ne to sta no wi y ener ge tycz -
ne ob ra zy Agniesz ki No wi skiej. By to ko lej ny ma ria so wa, ob ra zu,
dwi ku i ru chu w biel skiej „Ku bi szów ce”. 

Z La Man chy do Biel ska Bia ej

Biel sko Bia a. 30 wrze nia w Te atrze Pol skim w Biel sku -Bia ej od -
by a si pre mie ra „Czo wie ka z La Man chy”, syn ne go spek ta klu o Don
Ki cho cie i je go twór cy Mi gu elu de Ce rvan te sie. Mu zy k skom po no -
wa Mitch Le igh, li bret to na pi sa Da le Was ser man, a tek sty pio se nek
Joe Da rion. Prze ka du do ko na li An to ni Ma ria no wicz i Ja nusz Min kie -
wicz. Ada pta cji i re y se rii pod j si dyr. Wi told Ma zur kie wicz. Sce -
no gra fi stwo rzy Da mian Styr na, ko stiu my Bar ba ra Gu zik, a cho re ogra -
fi Ja ro saw Sta niek. Kie row nic two mu zycz ne ob j Ma te usz Wa lach.
W ro l Mi gu ela de Ce rvan te sa wcie li si Ra fa Sa wic ki, a San cho Pan -
sy To masz Lo rek. Na Broad wayu spek takl wy sta wia no po nad dwa ty -
si ce ra zy. Ile ra zy zo ba czy my go na de skach biel skiej sce ny dra ma -
tycz nej? 

Pa ra graf 64 w Al ta nie

CZ STO CHO WA. Wa ka cyj ne kon cer ty or ga ni zo wa ne co ro ku w par -
ku im. S. Sta szi ca przez OPK Gau de Ma ter za ko czy w tym ro ku Ze -
spó Pa ra graf 64 z Za ka du Kar ne go nr 2 w Strzel cach Opol skich. Wród
wy st pu j cych do mi nu j or kie stry d te. Tym cza sem gru pa z ostat niej
nie dzie li sierp nia za li cza na do nur tu moc ne go roc ka z ele men ta mi hip
ho pu za pro po no wa a bal la dy z m dry mi tek sta mi o re la cjach z ro dzi -
n, uko cha n, o co dzien no ci wi zien nej i pró bach po wro tu do nor mal -
no ci. Nie by to pierw szy wy stp ze spo u w pod ja sno gór skim par ku,
ale i tym ra zem zgro ma dzo na pu blicz no przy j a go owa cyj nie. For -
ma cj two rz: Ma ciej „wi ty” Jan kow ski, Ad rian Sfo ra „Ry jek”, Ma -
riusz Si wy „Ki ler” oraz Adam „Oz zy” Pie trzak. Od 2014 r. mu zy ka mi
opie ku je si Ane ta Za lej ska oraz Ja nusz Yani na Iwa ski. W czerw cu 2015
r. uka za si ich de biu tanc ki kr ek Mój Anio Stró. Li der Pa ra gra fu 64
wy st pi tak e 3 wrze nia pod czas ko lej ne go spo tka nia y wa bi blio te -
ka. W ten spo sób za in au gu ro wa pro jekt so lo wy, pro mo wa ny sin glem
Pro stow nik my li. Do wspó pra cy za pro si Da ri Pa cu d (skrzyp ce), Mar -
ci na „Mar ti ne za” Grodz kie go (per ku sja) oraz Ma ka „Ko ra” Ko rze niew -
skie go (kla wi sze).

ART.eria

CZ STO CHO WA. W tym ro ku Fe sti wal Sztu ki ART.eria
(7–11 IX) od by wa si pod ha sem Ob szar wspól ny, ob szar miej ski. Or -
ga ni za to rzy szó stej od so ny po za rod ka mi z bu de tu miej skie go oraz ze
zbiór ki pu blicz nej otrzy ma li tak e do ta cj z Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. Tra dy cyj nie gów n prze strze ni po zo sta -
wa y ale je, o ar ty stycz na prze bie ga a wic od in sta la cji Szy mo na Mo -
ty la na Sta rym Ryn ku a po park im. S. Sta szi ca, gdzie od by si m.in.
kon cert Syl wii Chut nik z ze spo em PSM. W tym ro ku jed nak przy czó -
ka mi ar ty stów by y tak e Skwer So li dar no ci oraz Cen trum Pro mo cji Mo -
dych. Po te go rocz nym fe sti wa lu zo sta n w mie cie dwa ma lo wi da na cia -
nach bu dyn ków – na ro gu ulic No wo wiej skie go i Wa szyng to na Our Rust
o prze mi ja niu ma te rii, wy ko na ny przez gru p Mon st fur, a na ta ra sie MGS
pra ca xO=: O;> dwóch cz sto cho wia nek, obec nie stu den tek ASP we Wro -
ca wiu – Aga ty Lan ka mer oraz Emi lii Du dziec. Ar tyst ki in spi ro wa y si
twór czo ci Wo dzi mie rza cie gien ne go, zna ne go w Cz sto cho wie
cho by z mo zaik zdo bi cych bu dyn ki miej skie. Wród dzia a po ja wi -
y si m.in. wspól ne spa ce ry i gril lo wa nie w cen trum mia sta zor ga ni zo -
wa ne przez gru p FRi KO, lek tu ra li stów cz sto cho wian zbie ra nych przez
Bo gn Bur sk czy wy kad Mi ko a ja Ra taj cza ka na te mat wspó cze sne -
go ka pi ta li zmu. W po rów na niu z po przed ni mi spo tka nia mi, wy da je si,
e te go rocz ny fe sti wal nie strze la tak go no jak zwy kle, a ar ty ci by li
nie co mniej wi docz ni w mie cie ni w po przed nich la tach.

wi to Mia sta

CZ STO CHO WA. W ostat ni week end wa ka cji od by y si Dni Cz sto -
cho wy, któ re w tym ro ku wpi sy wa y si w kam pa ni od zy ski wa nia przez
mia sto sta tu su wo je wódz twa. W so bo t za p tl tram wa jo w wy st pi li
ar ty ci wy wo dz cy si z na sze go mia sta: Aga ta Dziar ma gow ska, Sa rius,
Sham boo, Ha ba kuk, For ma cja Nie y wych Scha buff i wresz cie T. Lo -
ve. Kon cert mie ni cy si sty la mi mu zycz ny mi po pro wa dzi Ire ne usz Bie -
le ni nik. Na to miast dzie pó niej na pla cu Bie ga skie go wy st pi a Or -
kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Cz sto chow skiej. Oczy wi cie,
wi to wa nie za cz o si ju 26 sierp nia. Te go dnia mo na by o obej rze
eks po zy cj w Par ku Mi nia tur Sa kral nych. W ko lej ne dni od by si tak -
e jar mark sta ro ci, 31. Cz sto chow ski Rajd Po jaz dów Za byt ko wych (po -
ja wi si tu m.in. McLau gh lin z 1919 r.), Cz sto chow ska wiart ka dla
fa nów szyb kich sa mo cho dów, Fe sti wal Ko lo rów w par ku na Li si cu;
otwar to Ga bi net Wy bit nych Cz sto cho wian po wi co ny jed nej z naj wa -
niej szych dys cy plin spor to wych w mie cie – u lo wi. wi to za ko czy -
a ga la wszech walk, uwiet nio na wy st pem Edy ty Gór niak.

Zwy ciz cy mi nia tu rzy ci

CZ STO CHO WA. Jed nym z wa nych punk tów te go rocz nych Dni Cz -
sto cho wy by o roz strzy gni cie 9. Mi dzy na ro do we go Bien na le Mi nia -
tu ry w OPK Gau de Ma ter. Spo ród 887 prac 325 au to rów na wy sta w
wy bra no 277 mi nia tur. Ju ry: prof. Adam Ro ma niuk (ASP Kra -
ków) – prze wod ni cz cy, dr hab. An na Wy soc ka (To ru), An na Tro chim
(War sza wa), dr hab. To masz Chu dzik (AJD Cz sto cho wa), przy zna o 5
na gród i 11 wy ró nie. Grand Prix (1500 eu ro) zdo by a Ma rze na Za -
cha re wicz z Ra dom ska. Na gro dzo no rów nie: Ma riu sza Da skie go z Ra -
do mia (1000 eu ro), Cleo Wil kin so na z Au stra lii (750 eu ro), Ma go rza -
t Strze lec z Ra do mia (500 eu ro) oraz Ale xan dru Ja ko bha zi z Ru mu nii
(na gro da Dzie ka na Wy dzia u Sztu ki AJD – 1500 z). Na wy sta w, któ -
rej ko mi sa rzem by a Ju sty na War was, za kwa li fi ko wa no tak e pra ce ar -
ty stów cz sto cho wian, m.in.: Alek san dry Ko wal skiej, Le cha Le dec kie - 81

Bog dan Ko sak, 362..., rze ba ce ra micz na Alek san der Spy ra, ku stosz Mu zeum Prasy lskiej,
opo wia da o no wej pu bli ka cji i re kon struk cji od so ni te go pod da sza
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go, Agniesz ki Pó ro li, Ra fa a Stp nia ka, Ma tyl dy lo sar skiej oraz Gra -
y ny Tar kow skiej. Wy sta w mo na by o ogl da do 10 pa dzier ni ka. Po -
tem za cz a ob je da: Kra ków, Ka lisz, Pi , Rze szów, War sza w, Wro -
caw, Tar nów, Pforz he im oraz Bruk se l.

Je dy na ta ka noc

CZ STO CHO WA. 17 wrze nia po raz trzy na sty od by a si Noc Kul tu -
ral na. W tym ro ku pro mo wa j czar ny kot No cur wraz z gru p trzy dzie -
stu wo lon ta riu szy. Wy st pi li m.in.: Ka ro li na Czar nec ka, Krzysz tof
Nied wiec ki, Su per pa ka, Am pe rA, Te atr Pa pa he ma z Ma te uszem
Trzmie lem przed sta wi spek takl Mo ral In sa ni ty. Tra ge dia lu dzi gu pich.
By y fil my, w tym pra ce eks pe ry men tal ne cz sto chow skich ar ty stów, uka -
da nie po ezji, wy ka dy, wspól ne zwie dza nie wy staw, a tak e warsz ta ty.
Tej no cy od by si tak e wer ni sa wy sta wy Ko bie ta w twór czo ci Szy -
mo na Wy py cha w Pa wi lo nie Wy sta wo wym w par ku im. S. Sta szi ca, a tak -
e po kaz mo dy przy go to wa ny przez uczniów Ze spo u Szkó Prze my su
Mo dy i Re kla my im. W. S. Rey mon ta Wyj z cie nia, ju po raz ko lej ny
od by wa j cy si w prze strze ni MGS. Wszyst kie wy da rze nia od by wa y si
mi dzy 3.30. Przed si wzi cie ko or dy no wa a Ka ta rzy na Stro jec.

Na gro dy Mar sza ka dla ani ma to rów kul tu ry

OPO LE. Mar sza ek An drzej Bu a pod czas ga li w Te atrze im. Ja na Ko -
cha now skie go w Opo lu wr czy na gro dy i wy ró nie nia ani ma to rom
i twór com kul tu ry z wo je wódz twa opol skie go. Uho no ro wa ni zo sta li: ks.
pra at Ber nard Josz ko z Bi sku pic – spo ecz nik, ani ma tor kul tu ry, po pu -
la ry za tor lo kal nej hi sto rii i ku stosz dzie dzic twa kul tu ro we go, Woj ciech
Do mi niak – dy rek tor Mu zeum Zie mi Prud nic kiej, Bog dan Ja si -
ski – ku stosz Mu zeum Wsi Opol skiej, dzien ni karz Edward Po chro i Do -
ro ta Wi to szy ska – na uczy ciel ka Ze spo u Szkó Za wo do wych nr 1w Brze -
gu oraz Ale xan der De vos ges -Cu ber – dy rek tor Mu zeum Re gio nal ne go
w Go gów ku. 

Gra tu lu jc na gro dzo nym mar sza ek An drzej Bu a po wie dzia: do krze -
wie nia kul tu ry po trzeb na jest od wa ga, wra li wo i pa sja, bo wiem im wi -
cej jest tych cech, tym y cie kul tu ral ne na sze go re gio nu jest barw niej sze.
y cz, aby Pa stwa za an ga o wa nie przy ci ga o mo dych lu dzi, aby wspó -
two rzy li ob li cze re gio nal nej kul tu ry, któ ra wspó uczest ni czy w dzie le two -
rze nia pik ne go pej za u kul tu ry l ska Opol skie go. Po wr cze niu lau -
re atom pa mit ko wych sta tu etek, na st pi a cz, pod czas któ rej ho no ro we
wy ró nie nia otrzy ma li ko lej ni ani ma to rzy i twór cy kul tu ry. Jo lan ta Be -
gi ska – na uczy ciel ka j zy ka pol skie go w PSP w ub nia nach, Ma ria Ko -
rzo nek – twór czy ni lu do wa ze Sta nisz czy Ma ych, u kasz Li twi no -
wicz – pre zes Sto wa rzy sze nia Ochro ny Dóbr Kul tu ry w D bro wie, ks.
Grze gorz Po niak – dy rek tor Die ce zjal ne go In sty tu tu Mu zy ki Ko ciel -
nej, Li dia Szpak – na uczy ciel ka z Bra nic, Ro dzi na Trb czy skich (An -
na, Bar ba ra, Ewa – rze mio so ar ty stycz ne) z ub nian oraz Ro mu ald Ba -
bic ki – kro ni karz hi sto rii K dzie rzy na -Ko la. Na stp nie z oka zji
ju bi le uszu 70-le cia Pa stwo wej Szko y Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho -
pi na w Opo lu, Mar sza ek wr czy dy rek cji Od zna k Ho no ro w „Za Za -
su gi dla Wo je wódz twa Opol skie go”. War to pod kre li, e PSM w Opo -
lu wy kszta ci a wie lu zna ko mi tych mu zy ków, od no sz cych suk ce sy
ar ty stycz ne i pe da go gicz ne w kra ju i za gra ni c. Uro czy ste spo tka nie ani -
ma to rów i twór ców kul tu ry l ska Opol skie go za ko czy o wspól ne zdj -
cie lau re atów i wy ró nio nych oraz spek takl te atral ny „Uro czy sto” w wy -
ko na niu ak to rów Te atru im. Ja na Ko cha now skie go, wy re y se ro wa ny przez
Nor ber ta Ra kow skie go.

Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa w Opol skim

OPO LE. Suk ce sem za ko czy a si te go rocz na edy cja im pre zy pod ha -
sem „Gdzie duch spo ty ka si z ma te ri”, po pu la ry zu j cej dzie dzic two
kul tu ro we re gio nu. Or ga ni za to rzy od no to wa li po nad 41 ty si cy uczest -
ni ków i bli sko 200 wy da rze, któ re od by wa y si w 56 miej sco wo ciach.
Jed nak nie tyl ko sta ty sty ki zre ali zo wa nych przed si wzi mo g cie szy
wspó or ga ni za to rów EDD (sa mo rz dy, in sty tu cje kul tu ry oraz sto wa rzy -
sze nia), ale przede wszyst kim ro sn ce za in te re so wa nie ze stro ny lo kal -
nych spo ecz no ci, któ re s co raz bar dziej wia do me od po wie dzial no -
ci za los obiek tów za byt ko wych, ak tyw nie dzia a jc na rzecz ich
od bu do wy, kon ser wa cji oraz po pu la ry za cji wie dzy o ich hi sto rii. Na ro -
do wy In sty tut Dzie dzic twa (ko or dy na tor kra jo wy EDD) do ce ni or ga ni -
za to rów naj cie kaw szych wy da rze przy zna jc na gro dy po szcze gól nym
oso bom oraz in sty tu cjom. Otrzy ma li je: Da riusz Zi ba – Sto wa rzy sze -
nie „Zie lo ny Most” w Sko ro gosz czy, Ro man Ja ro si ski – Sto wa rzy sze -
nie „Do li na Ma ej Pan wi” w Ozim ku, Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w K -
dzie rzy nie -Ko lu, Ad rian Dwor nic ki – por tal „Otmu chow skie za byt ki
i oso bli wo ci”, In for ma cja Tu ry stycz na w Ny sie – Ba stion w. Ja dwi gi.
In au gu ra cja wo je wódz ka EDD od by a w Prud ni ku na po gra ni czu pol -
sko -cze skim, gdzie pre zen to wa no wie lo kul tu ro we dzie dzic two mia sta
ze szcze gól nym uwzgld nie niem je go tra dy cji prze my so wych. Jed nym
z naj cie kaw szych wy da rze by o rów nie wi to Mo stu i e li wa w Ozim -
ku po  czo ne ze zwie dza niem Mu zeum Hut nic twa do li ny Ma ej Pan wi
oraz ple ne ro w in sce ni za cj dzie wit na sto wiecz nej bi twy o most, któ -
ry zbu do wa no w 1827 ro ku, jest on naj star szym e la znym mo stem wi -
sz cym w Eu ro pie kon ty nen tal nej. 

W So snow cu roz da no na gro dy i no mi na cje

SO SNO WIEC. 12 wrze nia w sa li wi do wi sko wej Mu za w So snow cu
od by a si in au gu ra cja ro ku kul tu ral ne go. Pod czas uro czy sto ci wr -
czo ne zo sta y na gro dy kul tu ral ne mia sta So snow ca. Te go rocz ny mi lau -
re ata mi zo sta li: Ma go rza ta Da jew ska i Sa wo mir Kor czy ski. Pro fe -
sor Aka de mii Sztuk Pik nych we Wro ca wiu Ma go rza ta Da jew ska
(na gro da za ca o ksztat twór czo ci) jest so sno wi czan k. Ar tyst ka wy -
ko rzy stu je w swo jej twór czo ci gów nie szko za rów no w for mach uyt -
ko wych, jak i np. rze bach. Jest jed nym z pre kur so rów nur tu po le ga -
j ce go na two rze niu dzie prze strzen nych z wie lu szkla nych frag men tów.
Na gro dzo na mie dzy in ny mi: Na gro d Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki za do -
ro bek ar ty stycz ny i pe da go gicz ny, Od zna k Za su o ny dla Kul tu ry Pol -
skiej, me da lem „Za su o ny Kul tu rze Glo ria Ar tis” … Dzie a ar tyst ki
znaj du j si w wie lu pol skich mu ze ach, jej twór czo zna na jest i do -
ce nia na w ca ym wie cie. Sa wo mir Kor czy ski (na gro da za upo wszech -
nia nie i ochro n kul tu ry) zna ny jest sze ro kiej pu blicz no ci re gio nu. Kon -
fe ran sjer, pie wak, au tor pio se nek, po eta, or ga ni za tor im prez
ar ty stycz nych. By jed nym z ini cja to rów bu do wy sa li kon cer to wej
przy Szko le Mu zycz nej im. J. Kie pu ry w So snow cu. Zo sta uho no ro -
wa ny wie lo ma na gro da mi, a tak e me da lem „Za Za su gi Dla Kul tu ry
Pol skiej”. Do ce nia no rów nie je go dzia al no na rzecz ko cio a. Sa -
wo mir Kor czy ski jest spo ecz ni kiem, za an ga o wa nym m.in. w y cie
so sno wiec kie go Ho spi cjum im. w. To ma sza. Wspie ra te dzia al no
Ca ri ta su. W 2015 r. otrzy ma me dal „Za Za su gi Dla Kul tu ry Pol skiej”.
Wr czo no tak e no mi na cje do miej skiej ra dy kul tu ry. Otrzy ma li je dy -
rek tor So sno wiec kie go Cen trum Sztu ki Za mek Sie lec ki Jo lan ta Sko -
rus, fo to gra fik Zbi gniew Pod sia do, pre zes fun da cji im. Ja na Kie pu ry
Jo lan ta Szczu rek, rad na Re na ta Zmar z li ska -Ku lik, pre zes Fo rum dla82

Ja dwi ga Smy kow ska An no Do mi ni 1988,
drze wo ryt sztor co wy

Piotr Ze ma nek Te go rocz ne wa ka cyj ne kon cer ty w Cz sto cho wie
za ko czy Ze spó Pa ra graf 64
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Za g bia D brow skie go Da riusz Ju rek, dy rek tor Te atru Za g bia Zbi -
gniew Le ra czyk, po eta Sa wo mir Ma tusz, pra cow nik Wy dzia u Kul tu -
ry i Ko mu ni ka cji Spo ecz nej Urz du Miej skie go w So snow cu Woj ciech
Ski ba oraz Ma rek Zie li ski, dy rek tor Ars Ca me ra lis, któ ry jest przed -
sta wi cie lem Urz du Mar sza kow skie go Wo je wódz twa l skie go.
Ar ty stycz nie im pre z uwiet ni Ma rek Dy jak.

Nie zwy ka hi sto ria Es ther Ni sen thal Kri nitz

B DZIN. Es ther Ni sen thal Kri nitz pod czas oku pa cji hi tle row skiej w Pol -
sce, po da jc si za pol sk ka to licz k, cór k rol ni ka z pó no cy kra ju prze -
trwa a woj n. Po nad 30 lat po jej za ko cze niu ko bie ta po sta no wi a za po -
mo c wa snych prac opo wie dzie bli skim o swo ich wo jen nych lo sach.
Es ther by a kraw co w, ale nie po sia da a wy kszta ce nia ar ty stycz ne go.
Mi mo to, przy uy ciu ró nych ro dza jów ma te ria u, igy i ni ci, stwo rzy -
a se ri 36 ko la y, cha rak te ry zu j cych si y wy mi ko lo ra mi i dba o ci
o szcze gó y oraz re ali zmem wa ci wym sztu ce lu do wej. Pre cy zyj nie wy -
szy te pod ob ra za mi so wa ska da j si na po ru sza j c opo wie o prze -
trwa niu. Cho jej ko lo ro we ob ra zy na pierw szy rzut oka wy da j si nie -
mal ra do sne, ich bli sza ana li za ujaw nia ude rza j cy kon trast po mi dzy
siel ski mi kra jo bra za mi a prze mo c, prze ra e niem i zdra d, któ re je wy -
pe nia j.

Pra ce Es ther Ni sen thal Kri nitz s re gu lar nie wy sta wia ne w mu ze -
ach i ga le riach w Sta nach Zjed no czo nych. Jed nak e ona sa ma za wsze
mó wi a, e nie two rzy a ich, by pre zen to wa je na wy sta wach, ale by
prze ka za bli skim swo je wspo mnie nia, stwo rzy a je dla swo ich có rek.
W 1999 r. Es ther przy je cha a do Pol ski, by po ka za swo im cór kom
i wnu kom wszyst kie miej sca, któ re zna li tyl ko z jej ob ra zów. Es ther
Ni sen thal Kri nitz zmar a w 2001 r. Mu zeum Za g bia w B dzi nie za -
pra sza na t wy jt ko w wy sta w: „Ob ra zy prze trwa nia. Opo wie ci Es -
ther Ni sen thal Kri nitz”, któ ra pre zen to wa na jest w Pod zie miach B -
dzi skich do 30 li sto pa da. Eks po na ty po cho dz ze zbio rów y dow skie go
Mu zeum Ga li cja z Kra ko wa. 

W SKRÓ CIE…

 Wy sta w „Me men to Mo ri. Po chów ki pa nów pszczy skich”
otwar to w Mu zeum Zam ko wym w Pszczy nie.
 Z oka zji 10-le cia wspó pra cy Aka de mii Sztuk Pik nych w Ka to -

wi cach z BPSC SA przy go to wa na zo sta a w ga le rii Ron do Sztu ki w Ka -
to wi cach wy sta wa naj lep szych dy plo mów ASP ostat nie go dzie si cio -
le cia. 

 Mia sto Za brze i Mu zeum Miej skie w Za brzu za pra sza li na wer -
ni sa wy sta wy Gian ni Tu rel la. Ko lor nie ujarz mio ny. 

 W ga le rii Pol skie go Ra dia Ka to wi ce go ci a wy sta wa ma lar stwa
Gra y ny Za rzec kiej. 

 W ka to wic kiej Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej BWA otwar ta zo sta a
wy sta wa „Ate lier 34 ze ro Mu zeum pre zen tu je”, któ ra pre zen to wa a zbio -
ry sztu ki wspó cze snej (ma lar stwo, rze b, ry su nek i fo to gra fi), ja kie
na prze strze ni 35 lat zgro ma dzi o Ate lier 340 Mu zeum w Bruk se li. 

 Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w By to miu oraz Sto wa rzy sze nie MY -
by to mia nie by li or ga ni za to ra mi spo tka nia au tor skie go z Lesz kiem En -
gel kin giem, któ ry za pre zen to wa swój no wy to mik wier szy za ty tu o wa -
ny „Su ple ment”.

 Kon fe ren cja pt. „By tom – na sza to sa mo. Lu dzie, kul tu ra, ro -
do wi sko” od by a si z oka zji wia to we go Zjaz du By to mian, a od by a
si w Mu zeum Gór no l skim w By to miu. 

 „W ser cu sta ro yt ne go mia sta” to ty tu wy sta wy fo to gra fii Ro ber -
ta Sa bo skie go, któ r po ka za o Mu zeum l skie.

– W Mu zeum Hi sto rii Ka to wic go ci a wy sta wa fo to gra fii Krzysz to -
fa Szla py pt. „Re flek sje. Fo to gra fie z lat 2006–2016”. 

 Okrg Ka to wic ki Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków za pra sza
do ga le rii Art. No va 2 na wy sta w gra fi ki „Od bi cie” z udzia em kil ku -
na stu au to rów.

 4. Fe sti wal No wej Sce no gra fii pt. „Miej sca – nie – miej sca” od -
by wa si w Mu zeum l skim. Przy tej oka zji wr czo ne zo sta y na gro -
dy w kon kur sie o Na gro d Sce no gra ficz n im. Je rze go Mo ska la. 

 W Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ce Pu blicz nej w B dzi nie od -
by si wie czór po wi co ny pa mi ci prof. Wo dzi mie rza Wój ci ka, za -
ty tu o wa ny „Ta kim go pa mi ta my”. 

 Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza na X Spo tka nia z nu mi zma ty k,
pod czas któ rych od b dzie si m.in. wy kad Sa wo mi ra Li szew skie go „Mo -
ty wy nie islam skie na wcze snych mo ne tach ka li fa tu” oraz „Jak czy ta
re dnio wiecz ne dir he my arab skie”. Spo tka niu b dzie to wa rzy szy
wer ni sa wy sta wy „Od drach my do di na ra. Pie nidz arab ski w pierw -
szych wie kach is la mu”.

 W ga le rii „Wej ciów ka” w Cz sto cho wie go ci a wy sta wa fo to gra -
fii Ce za re go Mi o sia.

 W cz sto chow skim Od wa chu w ra mach ak cji Ale je – tu si dzie -
je! od by o si spo tka nie ze Sa wo mi rem Sie ra kow skiem. 

 Okrg Gli wic ko -Za brza ski Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków
zor ga ni zo wa wy sta w w gli wic kim Cen trum Or ga ni za cji Kul tu ral nych
przy ul. Stu dzien nej 6. Tym ra zem go ci ko le gów z Biel skie go Okr -
gu ZPAP. Wer ni sa eks po zy cji biel skich ar ty stów od by si 12 pa dzier -
ni ka 2016 r. 

 10 pa dzier ni ka na sce nie Te atru La lek Ba nia lu ka za pre zen to wa -
no spek takl pt. Ba o Ry ce rzu bez Ko nia Mar ty Gu niow skiej w re.
Ja nu sza Ry la -Kry stia now skie go. Wi do wi sko by o trans mi to wa ne „na y -
wo” do sie ci in ter ne to wej do upraw nio nych szkó na te re nie ca e go kra -
ju w ra mach pro jek tu In ter ne to we go Te atru TVP dla Szkó. 

 30 wrze nia i 1 pa dzier ni ka w Biel sku -Bia ej od by si Fe sti wal
Ka ba re to wy Fer men ty 2016. W pierw szej cz ci wie czo ru wy st pi lau -
re at ze szo rocz ne go kon kur su An to ni Gor go Gru cha. Ka ba re to w gwiaz -
d ga li by a na to miast for ma cja Hra bi. Wy st pi y po nad to naj lep sze pol -
skie mo de for ma cje ka ba re to we „wy bra ne w dro dze se lek cji we dle
kry te rium miesz no ci”: Ka ba ret A Jak, Szy mon t kow ski, Da vid Mbe -
da Nde ge, Mag da Ku bic ka, Trze cia Stro na Me da lu, No men Omen, gwiaz -
da wie czo ru: Ka ba ret Bu da Pesz – lau re at jed nej z na gród spe cjal nych
te go rocz nej PA KI.

 24 wrze nia w Biel sku -Bia ej od by si „Map p fest” 2016” – fe sti -
wal map pin gu prze strzen ne go. W pro gra mie zna la zy si m. in. pro jek -
cje map pin gów – wiel ko for ma to wych ani ma cji wy wie tla nych na fa sa -
dy za byt ko wych biel skich bu dow li zwi za nych z kul tu r. 

We wrze niu swo je dzie a pre zen to wa li ar ty ci z Biel ska -Bia ej: Jo -
an na Rze nik w Ga le rii Aka de mic kiej ATH, Te re sa Sztwiert nia w Ga -
le rii Ars No va, a Mi cha Kli w Ga le rii w Ro gu w Re gio nal nym Orod -
ku Kul tu ry. 

 13 wrze nia 2016 r. w Dziel ni co wej Bi blio te ce Pu blicz nej przy
ul. 11 Li sto pa da mia o si od by spo tka nie z pi sa rzem Mi cha em Wit -
kow skim, któ re od wo a no. 21 wrze nia z pó to ra go dzin nym wy prze dze -
niem wo bec pier wot ne go ter mi nu od by o si na to miast w Ksi ni cy Be -
skidz kiej spo tka nie z prof. Je rzym Bral czy kiem i mgr Mi cha em
Ogór kiem. Przy by y tu my.

 20 wrze nia w Ksi ni cy Be skidz kiej tu mów nie ste ty nie by o
na spo tka niu au tor skim Je rze go Kron hol da. Szko da, gdy cie szy ski
mistrz so wa za pre zen to wa wier sze ze swe go to mu „Skok w dal”, w któ -
rym we wzru sza j cy spo sób opo wia da o mi o ci. 

 No wym dy rek to rem Miej skie go Cen trum Kul tu ry „In te gra tor”
w Sko czo wie zo sta a zna na dzia acz ka kul tu ry Ju lia Rasz ka z d. Bro da.
Jej dziad kiem by syn ny sko czow ski bi blio fil Jan Bro da, a oj cem ar ty -
sta pla styk i pe da gog Jan Bro da jr. 

 2 wrze nia w par ku im. Sta ni sa wa Sta szi ca w Cz sto cho wie w al -
ta nie od by o si Na ro do we Czy ta nie; frag men ty Quo va dis Hen ry ka Sien -
kie wi cza pre zen to wa li po li ty cy, przed sta wi cie le wadz mia sta, sto wa -
rzy sze kul tu ral nych oraz mo dzie szkó no sz cych imi no bli sty;

W II Otwar tych Mi strzo stwach Cz sto cho wy w Fo to gra fo wa niu „Fo -
to ma ra ton na gro dzo no: Syl wi Gó r z Sul mie rzyc, Jo an n Mrów k z Kra -
ko wa oraz Agniesz k Ty z Cz sto cho wy; pra ce oce nia li: To masz To -
ma szew ski oraz Ar ka diusz aw ry wia niec. 

 W Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry w So snow cu
5 wrze nia uro czy cie za in au gu ro wa dzia al no klub ar ty stycz ny KO -
MIN, re ci tal Be aty Przy by tek, jaz zo wej wo ka list ki, pia nist ki i kom po -
zy tor ki za po czt ko wa w pod zie miach ECK no we wy da rze nia jaz zo we
(i nie tyl ko) w mie cie.

 25 wrze nia z oka zji 77. rocz ni cy po wsta nia Pol skie go Pa stwa Pod -
ziem ne go, Pa ac Scho ena Mu zeum w So snow cu oraz Fun da cja „Szta -
fe ta” za pro si li na kon cert pie ni o nier skich, par ty zanc kich i po wsta -
czych pt. „pie waj my o nie rzom Wol no ci”. 

 W Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej „Elek trow nia” w Cze la dzi go ci -
a wy sta wa po ple ne ro wa Sto wa rzy sze nia Twór ców Za g bia D brow -
skie go. 

 30 wrze nia w so sno wiec kiej Mu zie wy st pi ze spó Acid Drin kers. 83

Es ther Ni sen thal Kri nitz Czar ne nie bo nad na mi
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JA RO SAW STA RZYK

Wsa li dla pa l cych ka wia ren ki Do ne go (ci gle nie wie my dla cze go
zna jo mi tak go na zy wa j) by o cie po i przy tul nie. Sie dzia em tam

z s sia da mi przy ir landz kiej ka wie. Pro fe sor z na szej klat ki jest sko czo -
nym hu ma ni st. Ta k opi ni wy ro bi a mu o na, któ ra opo wia da a wszyst -
kim s siad kom, jak to chcia a, e by na pra wi sznur od e laz ka (daw niej
ta kie rze czy si na pra wia o). Po wie dzia jej wte dy: „Ko cha nie, ale prze -
cie w tym ka blu zo sta mo e ka wa ek pr du! Chcesz, e by mnie po ra zi -
o?”. Nie ste ty, mi mo swo je go hu ma ni zmu nasz osie dlo wy uczo ny
in te re su je si rów nie na uka mi ci sy mi i po st pem. Nie daw no zm czy
nas opo wie ci o tym, jak zro zu mia to po lo gi cz ste czek, dzi ki bu ce,
ob wa rzan ko wi i prec lo wi, któ rych uy ja ki Szwed, e by wy tu ma czy
szer szej pu blicz no ci, za co da li w tym ro ku jed ne go „no bla”. Te raz pro -
fe sor za fa scy no wa si Mar sem.

– … i ten ame ry ka ski mi liar der chce ura to wa ludz ko – opo wia -
da. – Ju w 2030. al bo 2040. wy le tam swo j ra kie t pierw szych Zie -
mian!

– Mnie to ju nie do ty czy, wic nic mnie to nie ob cho dzi – po my la em.
– Ju jest go to wa pierw sza, naj wik sza na wie cie ra kie ta – en tu zja -

zmo wa si pro fe sor. – Po ka za jej zdj cia…
– Nie ta kie rze czy da si zro bi w fo to szo pie – prych n nasz osie dlo -

wy biz nes men.
– Try wial ny ko men tarz – z dez apro ba t orzek na uko wiec. – A tym -

cza sem ci ko smo nau ci b d bo ha te ra mi! B d mu sie li pla ne t ocie pli,
stwo rzy, czy ra czej prze two rzy al bo do sto so wa do na szych po trzeb
jej at mos fe r, od so li wo d, któ ra tam py nie so na, bar dzo so na, bo ina -
czej by za mar z a, b d mu sie li za cz upra w ro lin… Co za wy zwa nie!

– Lu dzie to schrza ni jak Au stra li – orzek nasz osie dlo wy przed sta -
wi ciel kla sy red niej. – Jak em cho dzi do szko y, to mnie uczy li, e ci,
co za sie dla li Au stra li, spro wa dzi li tam ja k ro li n, bar dzo po y tecz n
w in nych miej scach wia ta. Za po mnia em, co to by o… Ku ku ry dza? Nie
wiem. W ka dym ra zie upra wa tej ro li ny bar dzo si tam uda a. Za bar -
dzo, bo ona wy ka cza a wszyst kie miej sco we. I mu sie li spro wa dzi kró -
li ki. Jak si te kró li ki na ar y, to za cz y si mno y i re wszyst kie in ne
ziel stwo. To Au stra lij czy cy spro wa dzi li na nie psy. Psy, po kró li kach
(a mo e jesz cze wcze niej), za bra y si za in ne stwo rze nia, mo gy wic
w tej Au stra lii ca kiem wy gi n te – jak si to te raz mó wi – ga tun ki za -
gro o ne. To pró bo wa li te psy wy strze la, ale psy nie s gu pie, wic si
zro bi y ó te, e by ich nie by o wi da na tej pu sty ni, i na zwa y si „din -
go”. Nie wiem, jak si to do kad nie sko czy o, bo z bio lo gii to naj lep szy
nie by em.

– Prze sta nie pan so bie kpi, kie dy ucze ni pa nu do wio d, e czas Zie -
mi si ko czy, e prze trwa nasz ga tu nek, któ ry te jest za gro o ny, tyl ko
na Mar sie – po wie dzia pro fe sor.

– Ja tam si nie bo j, bo mam krew nych na wsi – ri po sto wa biz nes -
men. – W sta nie wo jen nym, jak nic nie by o, to kil ka ra zy ma lu chem pó
wi ni em przy wióz. Zresz t pa stwo wie cie, bo emy wam i krup nio -
ków da li. Za dar mo – pod kre li.

– Nie mó wi tyl ko o Pol sce – po le mi zo wa uczo ny. – O Zie mi mó wi.
Prze grza nej, bez wo dy, za tru tej, za to pio nej przez wo d z bie gu nów…

– Jesz cze trzy ka wy po ir landz ku po pro sz – ode zwa em si po raz
pierw szy te go po po u dnia, ale nie do s sia dów, tyl ko do Do ne go. Ka -
dy z nich bo wiem wie dzia swo je. Z czu o ci po my la em o So kra te sie,
któ ry wie dzia tyl ko, e nic nie wie. 

Waldemar
Jama

Mistrzowie fotografii

Uro dzo ny w 1942 r. w Pra sz ce. Dy -
plom z fo to gra fii  na Aka de mii Sztuk
Piek nych w Po zna niu. Od 1973 ro ku
jest czon kiem ZPAF. a tak e – czwar -
t ka den cj – Ra dy Ar ty stycz nej ZPAF.
W 2004 r. otrzy ma ty tu pro fe so ra. Pro -
wa dzi fo to gra fi  na Aka de mii Sztuk
Pik nych w Ka to wi cach i Gda sku.
Upra wia fo to gra fi in sce ni za cyj n
i do ku ment. 

Au tor wie lu wy staw in dy wi du al -
nych i uczest nik zna cz cych zbio ro -
wych w kra ju i za gra ni c. Otrzy ma
me dal im. J. Bu ha ka za wy bit ne osi -
gni cia twór cze w fo to gra fii (1997 r.).
Je go pra ce znaj du j si w zbio rach wie -
lu mu ze ów i osób pry wat nych. Jest rze -
czo znaw c  fo to gra fii przy Mi ni strze
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
Sty pen dia ar ty stycz ne  MKiS w dzie -
dzi nie fo to gra fii w 1981 i 1998 r.
W 2009 r. otrzy ma srebr ny me dal Za -
su o ny Kul tu rze „Glo ria Ar tis”.
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W ko lej nym cy klu „l ska”, któ ry za ty tu o 
wa li my po pro stu „Mi strzo wie fo to gra fii”,
pre zen to wa b dzie my wy bit nych przed 
sta wi cie li tej dzie dzi ny sztu ki. 
B d to ar ty ci zwi za ni ze Zwiz kiem Pol 
skich Ar ty stów Fo to gra fi ków i twór cy nie zrze 
sze ni, przed sta wi cie le kil ku po ko le. Ka dy
z nich przed sta wi jed n wa n w swo im do 
rob ku pra c. Czy tel ni cy otrzy ma j w ten spo 
sób ko lek cj fo to gra fii, któ rych au to ra mi s
twór cy zwi za ni z re gio nem l skim, a si 
gnie my tak e do po bli skie go Opo la. Two rzc
jak naj bar dziej re pre zen ta tyw ny zbiór chce 
my po ka za, e lsk to od lat za g bie fo to 
gra fii na naj wy szym, eu ro pej skim po zio mie.



Waldemar Jama, Manekin, 1966




