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„Dzie ci 
Wiel kie go Bra ta”

We se le 
$l% skie go ad wo ka ta
Mi strzo wie pla ka tu

Pro za: 
HEN RYK WA NIEK, 

FE LIKS NETZ 
t&u ma czy GO GO LA 

Po ezja: 
JA NI NA B. 

SO KO 'OW SKA, 
WHIT MAN 

w prze k&a dzie 
AN DRZE JA SZU BY 

GE RARD CIE !LIK – Maj ster z Wiel kich Haj duk



Pod czas ga li, któ ra od by !a si" 9 grud nia w ka to wic kim ki no te atrze

„Rial to” zo sta !y wr" czo ne Na gro dy Mar sza! ka Wo je wódz twa #l$ -

skie go w dzie dzi nie kul tu ry za rok 2013 w trzech ka te go riach: na -

gro dy ar ty stycz ne za ca !o kszta!t twór czo %ci, na gro dy za upo -

wszech nia nie i ochro n" dóbr kul tu ry oraz na gro dy dla m!o dych

twór ców. W cza sie uro czy sto %ci wr" czo no tak &e wy ró& nie nia

przy zna ne przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. I tak

br$ zo wy me dal „Za s!u &o ny Kul tu rze Glo ria Ar tis” otrzy ma! To ma -

sza S" tow ski – ar ty sty pla sty ka z Cz" sto cho wy, a Zbi gniew Cier -

niak – dy rek tor Ze spo !u Pie %ni i Ta' ca „#l$sk” im. St. Ha dy ny

otrzy ma! Na gro d" Spe cjal n$. Kil ka dni wcze %niej, w ko pal ni „Gu -

ido” w Za brzu zo sta !y wr" czo ne Na gro dy Mar sza! ka w dzie dzi -

nie kon ser wa cji za byt ków. (Lau re atów pre zen tu je my na str. 70).

Na zdj" ciu: Lau re aci na gro dy ar ty stycz nej: Mar cel S!a wi' ski

i Ar ka diusz Ku bi ca (z pra wej).

Wy bit ny ak tor Fran ci szek Piecz ka (na zdj" ciu obok), kar dio chi -

rurg pro fe sor Ma rian Ze mba la – dy rek tor #l$ skie go Cen trum

Cho rób Ser ca w Za brzu i ksi$dz pra !at dok tor Sta ni s!aw Pu cha -

!a – d!u go let ni pro boszcz pa ra fii ka te dral nej w Ka to wi cach zo sta li

lau re ata mi na gro dy im. Sta ni s!a wa Li go nia przy zna wa nej przez

Ra dio Ka to wi ce od 1983 ro ku.

Bli sko 100 pla ka tów au tor stwa Wal de ma ra #wie rze go pre zen tu -

je Mu zeum #l$ skie w Ka to wi cach. Wy sta wa jest ho! dem z!o &o -

nym zmar !e mu 26 li sto pa da 2013 r. ar ty %cie – %wia to wej s!a wy

gra fi ko wi, twór cy po nad 1800 pla ka tów, ab sol wen to wi kra kow -

skiej Aka de mii Sztuk Pi"k nych Wy dzia !u Gra fi ki w Ka to wi cach.

Mu zeum po ka za !o cz"%(, spo %ród 250 po sia da nych w swo ich

zbio rach pla ka tów #wie rze go, obej mu j$ cych wszyst kie la ta je go

twór czo %ci.

Na zdj" ciu: Pod czas wy sta wy otwar tej 12 grud nia 2013 r. przez

dy rek to ra Mu zeum dr. Do mi ni ka Ab!a mo wi cza (z pra wej), Wal de -

ma ra #wie rze go wspo mi na! m.in. prof. Ta de usz Gra bow ski. 

(Syl wet k! Wal de ma ra "wie rze go pre zen tu je my na str. 70)

18 grud nia sa la au dy to ryj na Par nas sos w Bi blio te ce #l$ skiej wy -

pe! nio na by !a po brze gi. Bo ha te rem wie czo ru by! Ta de usz Ki jon -

ka, któ ry 77. uro dzi ny (st$d ty tu! spo tka nia – „Dwie Ko sy”)

%wi" to wa! uro czy st$ pro mo cj$ wy bo ru swo ich wier szy „Czas,

miej sca i s!o wa” (Wy daw nic two Na uko we #l$sk, 2013). W pierw -

szej cz" %ci roz mo w" z Ju bi la tem pro wa dzi! re dak tor Ma ciej

S. Szcza wi' ski, w dru giej: pa ne lu kry tycz no -li te rac kim, w któ rej

prze wod nic two ob j$! Ma rian Ki siel wzi" li udzia!: An na W" grzy niak,

Krzysz tof K!o si' ski, Alek san der Na wa rec ki, Edyta An to niak -Kie -

dos, Kry sty na He ska -Kwa %nie wicz, Jo an na Ki siel, Je rzy Szy mik

i An na Sza wer na -Dyrsz ka. Wy bra ne utwo ry us!y sze li %my w wy -

ko na niu Au to ra. Jak po wie dzia!M. Ki siel: po ezja Ta de usza Ki jon ki
– w do bie roz chwia nia wier sza – przy wra ca za ufa nie do ma gicz -
nej funk cji s#o wa, przy po mi na o wa lo rach po etyc kiej wy obra$ ni,
od na wia zna cze nia mi! dzy twór czo %ci& daw n& i now sz&.
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JANINA!BARBARA

SOKO"OWSKA

nasza euroulica

Ja ni na Bar ba ra So ko !ow ska (ur. 1954 r. w #y chli nie) – po et ka, ese ist ka, re dak -

tor ka, au tor ka ba jek dla dzie ci. Miesz ka w D$ bro wie Gór ni czej. Stu dio wa %a
w Gór no &l$ skiej Wy' szej Szko le Pe da go gicz nej w My s%o wi cach, a na st(p nie

uko) czy %a  stu dia po dy plo mo we w Aka de mii Eko no micz nej w Ka to wi cach. De biu -

to wa %a na %a mach pra sy re gio nal nej to mem po etyc kim Zo ba czy!, zro zu mie! i…
wra ca!. Licz ne pu bli ka cje w pra sie re gio nal nej i ogól no pol skiej, a tak 'e w an to -

lo giach po etyc kich. Na le 'y m.in. do Gór no &l$ skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go

w Ka to wi cach. Au tor ka kil ku na stu to mi ków po etyc kich. 
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ma ambicj( sta* si( berlinerstrasse albo champs elysees

wstrzymuje oddech na pob%yskuj$cej brukowej kostce

i obcasie damskiej szpilki w fudze. w obawie przed zwichni(ciem 

nogi na chodniku

obcoj(zyczne koszule szyldów wyci$gaj$ r(kawy

wraz z histori$ jakich& krajów i czapkami tamtej armii

odrestaurowane lokale po plajcie sklepów informuj$ o kolejnym

skoku do luksusu. wy%o'one marmurem jak grobowce

zau%ki stroj$ si( w t(cz( plastikowych kub%ów

prosz$cych o drugie 'ycie za drobn$ op%at$

ciemne oczodo%y budynku po obiekcie szpitalnym

wieczorami raczy si( kok$ ale ju' podp%ywa 'abka

z haczykiem w pyszczku. odrobina lekcji z polskiej pisowni

ci$gle mówi o pieni$dzach jakby by%y z piasku

w rozkopach obsikiwany przez rasowego owczarka

stare trawy na poboczu przesta%y narzeka* na komun(
która b$d+ co b$d+ by%a taka swoja
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WY DAW CA:

GÓR NO "L# SKIE TO WA RZY STWO
LI TE RAC KIE W KA TO WI CACH

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
Tel. 32 253-62-21

e-mail: gtl@gtl.home.pl
www.gtl.org.pl

WSPÓ$WYDAWCA:
BIBLIOTEKA "L#SKA

plac Rady Europy 1
40-021 Katowice

Tel. centr. 32 20 83 700
informacja: info@bs.katowice.pl
sekretariat: bsl@bs.katowice.pl

Re da gu je ze spó%:
WITOLD TURANT
re dak tor na czel ny

FE LIKS NETZ
za st&p ca re dak to ra na czel ne go
WIE S$A WA KO NO PEL SKA

se kre tarz re dak cji
MARIA'SZTUKA
dzia% kul tu ral ny

BOG DAN WI DE RA
dzia% spo %ecz no -hi sto rycz ny

WOJ CIECH $U KA
dzia% gra ficz ny

MI RO S$AW KOR BEL
nad zór tech nicz ny i po li gra ficz ny
e -ma il: kor graf@kor graf.com.pl

IRE NA FAL KIN -SI BI GA
AN NA STRU MI $OW SKA

ko rek ta
AD RES RE DAK CJI:

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
Tel./fax 32 206-82-71

e -ma il: redakcjaslask@onet.pl,
msk.slask@gmail.com
DTP: STP „Kor Graf”

40-081 Ka to wi ce, ul. D! brów ki 15/12
Tel. 32 354-09-88, 32 781-06-48

Druk: PW „To lek”
DRU KAR NIA IM. KA RO LA MIAR KI

43-190 MI KO "ÓW, ul. #wir ki i Wi gu ry 1
Ma te ria $ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja
za strze ga so bie pra wo skrótów, po pra wek i zmian ty tu -
$ów w tek stach przy j% tych do dru ku oraz skra ca nie ko -
re spon den cji.
Wa run ki pre nu me ra ty: po przez Od dzia $y i De le ga tu -
ry „RU CHU” – na te re nie ca $e go kra ju. Bez po &red -
nio – w se kre ta ria cie Re dak cji oraz w urz% dach pocz to -
wych. Wp$at na le 'y do ko ny wa( na kon to: GTL – re dak -
cja mie si%cz ni ka „)l!sk”, PKO PB SA I O/Ka to wice
92 102023130000 3302 00202176. Pre nu me ra ta rocz -
na – 60 z$, pó$ rocz na – 30 z$. Pi smo w pre nu me ra cie jest
do star cza ne pod wska za ny ad res bez do dat ko wych op$at.
Prenumerata zagraniczna: poprzez Dzia$ S.A.
Infolinia 0800 120 029. Tel. +48 022 532-87-31
www.ruch.com.pl
Ce na eg zem pla rza – 5 z$ (w tym 5% VAT)
ISSN: 1425-3917  Nr in dek su: 33328X

Czasopismo
„"l(sk. Miesi&cznik spo%eczno-kulturalny”

jest dost&pne w wersji elektronicznej
w "L#SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

pod adresem:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=19462

PU BLI CY STY KA
5. Roz mo wa z prof. dr. hab. Jac kiem Wo dzem )L* ZA CY IST NIE J*
6. Ka ro li na Pa proc ka „DZIE CI WIEL KIE GO BRA TA” – CZY LI O NIE MIEC KICH 

URZ+ DACH DO SPRAW M"O DZIE #Y
10. Ja cek Ku rek MAJ STER Z HAJ DUK WIEL KICH 
19. Hen ryk Szcze pa! ski WE SE LE )L* SKIE GO AD WO KA TA 
22.  Ma rek Mierz wiak WIER NY BO GU I CZ"O WIE KO WI 
25. Wie s"a wa Ko no pel ska TWAR DY LU TER SPOD CIE SZY NA 
30. An na To karz, Grze gorz Wa gner WOJ NA MEL LE RA
32. Ja nusz Wój cik IN MEMORIAM
39. Zbi gniew Ka pa "a )L* ZA CY NA BA" KA NACH W LA TACH II WOJ NY )WIA TO WEJ 
42. Ja dwi ga Wo# ni kow ska VO LUN TA RIUS ZNA CZY WRA# LI WY I ZA SKA KU J* CO PO GOD NY
44. Ry szard Bed nar czyk SKUT KI BRA KU WOL NO )CI 
46. Ma ciej M. Szcza wi! ski JUBILEUSZ,BEZ,KOLCZASTEGO,DRUTU
53.  Katarzyna Bereta B+DZIE,TO,KADENCJA,TRUDNA,I,BURZLIWA
56. Wie s"a wa Ko no pel ska ZA BYT KI TECH NI KI – CO I JAK RA TO WA-
77. „)L*SK” – SPIS TRE )CI ZA 2013 ROK 

FE LIE TO NY
3.  Witold Turant EDYTORIAL

13. NO TAT NIK SPÓ. NIO NE GO PRZY BY SZA
Ma rek S. Szcze pa! ski NO WO ROCZ NY OPTY MIZM – PI+K NE UMY S"Y
I TRANS PA REN CJA

59. Mag da le na Dzia dek MI+ DZY NU TA MI. PEN DE REC KI A )L*SK. #Y CIE JA NA 
SZTWIERT NI ZE KRA NI ZO WA NE. NO WY UTWÓR RY SZAR DA GA BRY SIA 

65. )L* SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA
Jan Mio dek JO – PIE RON )L* SKI 

76. Hen ryk Bzdok ANEG DO TY 

PLA STY KA
48. Wies"awa Konopelska MISTRZOWIE PLAKATU
49. 23. BIEN NA LE PLA KA TU POL SKIE GO KA TO WI CE 2013 
50. IM PRE SJE MI KO "OW SKIE 2013
51. Bogus"aw Ja strz$b ski IMPRESJE MIKO"OWSKIE
52. Wi told Ko ci! ski PROSTOTA I PI+KNO

TE ATR 
57. Agniesz ka Kie" bo wicz OBIEKT ZA MKNI+ TY. STREFA MONITOROWANIA.

WYGRA" CZY PRZEGRA"?

OPE RA 
58. Ma rek Brze# niak CZY CZART TO DIA BE"? 

KSI#) KI
60. Edy ta Ko rep ta LI STY CU DEM OCA LA "E
61. Mi rel la Se dla czek -Mi ko da PRZY GO DY W STY LU IN DIA NY JO NE SA
62. Agniesz ka Grzy wa czew ska -Ku rpierz DZIEC KO W CHMU RZE LI TER 
63. Ka ta rzy na Ta "u% CHO PIN W CZE CHACH 
64. Bog dan Wi de ra KRÓT KO O KSI*# KACH 

PO EZJA I PRO ZA
1. WIERSZ NA OTWAR CIE 

Ja ni na Bar ba ra So ko "ow ska EU RO ULI CA
14. Ja ni na Bar ba ra So ko "ow ska WIER SZE 
16. Mi ko "aj Go gol TRZE BA PO JE. DZI- PO RO SJI. Prze k"ad FE LIKS NETZ
26. Walt Whit man WIER SZE. Prze k"ad ANDRZEJ SZU BA
35. Hen ryk Wa niek SCHWA NEN GE SANG 

EKO LO GIA
54. Jo lan ta Ma tia kow ska CZY,ZABRAKNIE,NAM,WODY?
55. Jolanta Karma!ska REFLEKSJE,ZE,)MIETNIKA

STA $E RU BRY KI
4. )L* SKI MIE SI*C 

66. Z #Y CIA BI BLIO TEK
Agniesz ka Ta tu&, Ewa Wro 'y na -Cha "up ka BI BLIO TE KA DLA CIE BIE 

67. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE. PA STE LO WY )L*SK MU ZY KI HEN RY KA  
MI KO "A JA GÓ REC KIE GO

68. OPOL SKIE 

NO TAT NI KI KUL TU RAL NE
69. Ja nusz Wój cik OPO LE
70. Wie s"a wa Ko no pel ska KA TO WI CE
72. Ma ria Sztu ka ZAG"+BIE 
73. Jan Pi che ta BIEL SKO
74. Jo an na Kot kow ska CZ+ STO CHO WA
75. Ja cek Si ko ra ZA OL ZIE 

NA OK$AD CE: 
Sce na z wi do wi ska ta necz ne go „Car men” zre ali zo wa ne go w Gli wic kim Te atrze Mu zycz nym w 2013 r.
FO TO GRA FIA:
To masz Za krzew ski 
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Pro jekt ob j& ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE
Zre ali zo wa no w ra mach
PRO GRA MU
OPE RA CYJ NE GO
PRO MO CJA
CZY TEL NIC TWAWojewódzki Fundusz

Ochrony "rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Urz(d Marsza%kowski
Województwa

Opolskiego

og%o szo ne go przez
MI NI STRA KUL TU RY 
I DZIE DZIC TWA NA RO DO WE GO

W NUMERZE:
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Ka! dy z nas u po cz"t ku ro ku ro bi ja kie# pla ny, po dej mu je ja kie# po sta no -
wie nia. Ich re ali za cja za zwy czaj jest w du !ym stop niu za le! na od oko licz -

no #ci. Nie licz ni z nas (tak uwa !am) znaj du j" w so bie do sy$ si %y, aser tyw no -
#ci i de ter mi na cji, by po ko na$ prze ciw no #ci lo su, spo #ród któ rych naj wi&k szym
za gro !e niem s" to te nie prze wi dzia ne. Na su wa si& py ta nie, czy wszyst kie nie -
prze wi dzia ne zda rze nia s" rze czy wi #cie nie mo! li we do prze wi dze nia, czy jest
mo !e ja ka# ich cz&#$, któ rej za po wie dzi umkn& %y na szej uwa dze. Trud na spra -
wa, bo na wet w In ter ne cie nie znaj dzie my ka ta lo gu tych zda rze' ani dro bia -
zgów za po wia da j" cych je. Spra wa w ogó le wy gl" da na bar dzo in dy wi du al n".
Jed ni wi dz" to, in ni tam to, a jesz cze in ni rzu ca j" si& w wir !y cia „au ha sard”,
jak ma wia j" Fran cu zi. Ci ma j" !y cie cie ka we, pe% ne przy gód, ale nie wol ne
od stre sów i ra czej ma %o usta bi li zo wa ne.

„(l"sk” chcia% by wie#$ eg zy sten cj& bar dziej usta bi li zo wa n", to oczy wi ste,
zw%asz cza w sfe rze bu d!e tu i z pew no #ci" nad tym b& dzie my pra co wa$. Jed -
nak z dru giej stro ny nie zre zy gnu je my z ele men tu za sko cze nia, al bo wiem nie
ma nic bar dziej eks cy tu j" ce go dla re dak to ra, ni! wspó% pra ca z au to rem, któ -
ry za ska ku je go, a tak !e Czy tel ni ków, do sko na %ym, nie ba nal nym, po ru sza j" -
cym utwo rem. Po wie dzia% bym na wet, i! jest to isto ta dzien ni kar skiej przy go -
dy na sze go ze spo %u. Po dob nie z re la cjo no wa ny mi dla Pa' stwa wy da rze nia mi.
Chcie li by #my, by pod po zy cja mi w ich ka len da rzu na roz po cz& ty rok ukry ty
by% jak naj wi&k szy %a du nek za sko cze nia – spo dzie wa li #my si& cze go# zwy czaj -
nie cie ka we go, a tu uczest ni czy my w czym#, co przej dzie do hi sto rii i roz s%a -
wi nasz re gion w #wie cie – to lu bi my ogrom nie. 

Co do na szych po sta no wie', to g%ów nie b& dzie my bez wzgl&d nie wier ni jed -
ne mu, nad rz&d ne mu: nie nu dzi$. I to nie od ju tra czy od przy sz%e go mie si" ca,
ale od za raz. „Dzie ci Wiel kie go Bra ta” to emo cjo nu j" cy, po ru sza j" cy re por -
ta! o kon tak tach na li nii dziec ko (nie tyl ko pol skie) – nie miec ki Ju gen damt.
Au tor ka, miesz ka j" ca w Niem czech pol ska dzien ni kar ka, Ka ro li na Pa proc ka
oba la mi ty, od kry wa praw d& i kre #li smut ny ob raz. Wy bit ny t%u macz, au tor wie -
lu zna cz" cych prze k%a dów naj wy bit niej szych po etów an giel skie go ob sza ru j& -
zy ko we go pro po nu je na szym Czy tel ni kom spo r" por cj& po ezji Wal ta Whit ma -
na. To jed nak nie ko niec na szej przy go dy trans la tor skiej: Fe liks Netz za pra sza,
po przez swój prze k%ad z Mi ko %a ja Go go la, by po je) dzi$ tro ch& po Ro sji. Z pew -
no #ci" war to; nie tyl ko po je) dzi$, ale i prze czy ta$. Po le cam tak !e pro z& Hen -
ry ka Wa' ka. To au tor wa! ny dla (l" ska, a je go pi sar stwo jest bar dzo wy so kiej
pró by. Za nim przej dzie cie Pa' stwo do bar dziej ak tu al nych re la cji, ko men ta -
rzy i re cen zji, pro po nu j& wspo mnie nie o iko nie pol skiej pi% ki no! nej. Ge rard
Cie #lik, gdy by je go ka rie ra przy pa d%a na dzi siej sze cza sy, by% by z pew no #ci"
ozdo b" ja kie go# Re alu, Man che ste ru czy Bay er nu. Te raz za pew ne marsz czy
brew, spo gl" da j"c gdzie# z wy so ko #ci na „wy czy ny” na szej re pre zen ta cji i by$
mo !e ma ocho t& zro bi$ to, co Ko #ciusz ko w prze #miew czym wier szy ku K.I.
Ga% czy' skie go. 

Mam ci ch" na dzie j&, !e kie dy ju! za mkni& cie Pa' stwo ostat ni" stro n& te go
wy da nia „(l" ska”, b& dzie cie mo gli po wie dzie$ – „do trzy ma li s%o wa, nie za -
nu dzi li”. A my b& dzie my sta ra li si& wy trwa$ w na szym po sta no wie niu w ko -
lej nych je de na stu wy da niach.

WITOLD*TURANT
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! LE GEN DAR NY !l" ski pi# karz, Ge rard Cie !lik
zmar# 1 li sto pa da. Mia# 86 lat. Chy ba nie ma $l" za ka, któ -
ry by nie wie dzia#, kim jest Cie !lik. Przez ca #e swe %y cie
zwi" za ny by# tyl ko i wy #"cz nie z Ru chem Cho rzów, dla
te go klu bu strze li# 167 go li. Kur so wa #o na wet po wie dze -
nie, %e „Ruch bez Cie !li ka, jest jak ch#op bez ciu…ka”.

! SZMA RAG DO WY MI lau re ata mi zo sta li w tym ro -
ku by #y rek tor Uni wer sy te tu $l" skie go prof. Ta de usz S#a -
wek oraz wie lo let ni szef In sty tu tu Spa wal nic twa
w Gli wi cach prof. Jan Pi lar czyk. Na gro dy zwa ne „$l" ski -
mi Szma rag da mi” przy zna je od 10 lat Ko !ció# ewan ge -
lic ko -au gs bur ski w Ka to wi cach. Ewan ge li cy wr& cza j"
na gro dy wy bit nym po sta ciom zwi" za nym ze $l" skiem
za szcze gól ne osi" gni& cia w dzie dzi nie eku me ni zmu, to -
le ran cji, po jed na nia mi& dzy na ro da mi i wk#ad w in te gra -
cj& eu ro pej sk".

! KO RO NY Sma ko sza zo sta #y roz da ne w ka to wic -
kiej od s#o nie te go ogól no pol skie go kon kur su. W ca #ej
Pol sce bie rze w nim udzia# 12 miast, z na sze go wo je -
wódz twa, prócz Ka to wic tak %e Biel sko -Bia #a. W sto li cy
aglo me ra cji ple bi scyt od by# si& ju% po raz trze ci. Wzi& #y
w nim udzia# 53 lo ka le, któ rych klien ci wy pe# ni li 4214
an kiet. Na gro dy przy zna no w dzie wi& ciu ka te go riach.
W ka te go rii sma ku po traw wy gra #a re stau ra cja Su shi
Uma mi z Ka to wic.

! ZWIE DZA NIE XVII -wiecz nej, ja sno gór skiej kryp -
ty w pod zie miach Ka pli cy Mat ki Bo %ej, gdzie cho wa no
pau li nów, tra dy cyj nie by #o mo% li we w li sto pa dzie – i z tej
nie zwy k#ej oka zji sko rzy sta #o wie lu ch&t nych.

! PIERW SZY uda ny pol ski prze szczep ser ca mia#
miej sce w Za brzu, w sier mi&% nej epo ce Pol ski Ja ru zel -
skiej, do k#ad nie 5 li sto pa da 1985 ro ku. Ten hi sto rycz ny
suk ces z i!cie ame ry ka' skim upo rem i wi zjo ner stwem
ów cze sne go do cen ta Zbi gnie wa Re li gi wspó# two rzy li m.
in. tak %e Ma rian Ze mba la, An drzej Bo che nek, uzna ni dzi!
kar dio chi rur dzy z ty tu #a mi pro fe sor ski mi. O ich Mi strzu,
!p. Z. Re li dze, po wsta je film „Bo go wie”, w któ rym ty tu -
#o w" ro l& po wie rzo no ak to ro wi To ma szo wi Ko to wi.

! ZGOD NIE z za po wie dzi" pre ze ski NFZ Agniesz ki
Pach ciarz, b& dzie wi& cej pie ni& dzy na na sze zdro wie.
Do po dzia #u na wszyst kie wo je wódz twa jest 640 mln z# z re -
zer wy ogól nej Fun du szu, z te go do !l" skie go od dzia #u NFZ
tra fi( po win no 79 mln z#. Uru cho mie nie tych do dat ko wych
pie ni& dzy ma umo% li wi( od dzia #om wo je wódz kim NFZ
roz li cze nie !wiad cze' nie li mi to wa nych i ra tu j" cych %y cie.

! WY STA W) po !wi& co n" kar dy na #o wi Au gu sto wi
Hlon do wi ro dem z My s#o wic otwar to 5 li sto pa da w ko -
!cie le pw. !w. Pio tra i Paw #a w Ka to wi cach, któ ry w la -
tach 1925-1955 – co przy po mi na my – by# ka te dr"
ka to wic kiej die ce zji.

! PRZE CIE KA Mu zeum $l" skie, kon kret nie je go
pod ziem na cz&!(. Za ob ser wo wa no, %e zbie ra si& tam wo -
da (!). Oczy wi !cie, „czyn ni ki” prze rzu ca j" si& wi n" (tj.
ak tu al ny dy rek tor wi ni po przed nie go). W ka% dym ra zie
usu wa nie uster ki ma by( „sku tecz ne”. Ma j" zd" %y(
przed wio sn"…

! NAJ MNIEJ no wych dróg w Pol sce po wsta je w woj.
!l" skim, cho( jesz cze nie daw no by li !my nie kwe stio no -
wa nym li de rem w ich bu do wie. No we dro gi po wsta j"
na Pod kar pa ciu, Ku ja wach i w woj. #ódz kim. A u nas bra -
ku je tyl ko 92,7 km tra sy by po #" czy( au to stra d" A1 pó# -
noc ne i po #u dnio we kra' ce woj. !l" skie go. A na po #u dniu
dro go wcy da lej m& cz" si& z mo stem w Msza nie, któ ry tak
jak Ko le je $l" skie i Sta dion $l" ski prze szed# ju% do czar -
nej le gen dy te go, co nie ustan nie na szych wo je wódz kim
w#a dzom ja ko! nie wy cho dzi. 

! WO JE WÓDZ TWO !l" skie – ja kie jest po tych 15
la tach? Po li ty cy, sa mo rz" dow cy, dzien ni ka rze wska zu j"
zgod nie, %e bra ku je in te gra cji, wy pra co wy wa nia wspól nej
to% sa mo !ci i wspól nych ce lów. „Wszy scy czu je my si&
prze gra ni” – mó wi" przed sta wi cie le re gio nów wcho dz" -
cych w sk#ad wo je wódz twa. Nie któ rzy nie czu j" si&
„u sie bie”. In ni wska zu j", %e kry zys wo je wódz twa po kry -
wa si& z kry zy sem ca #ej sa mo rz"d no !ci. 

! POD BE SKI DZIE i Cz& sto cho wa za sta na wia j" si&,
czy po tych 15 la tach „da lej jest im do brze w woj. !l" -

skim? I ujaw nia j" si& zno wu „sta re stra chy”. Cz& sto cho wa
chcia #a by do Kielc, bo bli %ej kul tu ro wo – ma rzy o w#a -
snym wo je wódz twie sta ro pol skim. Biel sko te% spe cjal nie
nie jest za do wo lo ne z utra ty daw ne go „wo je wódz kie go
sta tu su”, cho( zda je so bie spra w& %e i w Ma #o pol sce 
by #o by pro win cj". Za g#& bie za wsze b& dzie z Gór nym
$l" skiem, cho( na zwa wo je wódz twa mo g#a by by( po prze -
dzo na okre !le niem „d" brow skie”. Na to miast na wy lud nia -
j" c" si& Opolsz czy zn& ostrz" so bie z& by za rów no
Wro c#aw, jak i Ka to wi ce, cho( do ewen tu al ne go ansz lu -
su – da le ko.

! PRZEZ ca #y li sto pad trwa# w mia stach re gio nu tj.
w Ka to wi cach, Biel sku -Bia #ej, So snow cu, Cz& sto cho wie
i By to miu fe sti wal Ars Ca me ra lis, któ re mu to wa rzy sz"
prze gl" dy mu zycz ne, fil mo we i li te rac kie – st"d mot to or -
ga ni za to rów „sztuk po #" cze nie”.

! RAD NI z My s#o wic po par li dzia #a nia bur mi strza
Zdzie szo wic Die te ra Prze wdzin ga, na rzecz wzmoc nie -
nia go spo dar czej sa mo dziel no !ci re gio nów. Pro jekt
uchwa #y zg#o si #o dwóch my s#o wic kich rad nych RA$, po -
par #o go 18 rad nych, je den by# prze ciw, je den te% wstrzy -
ma# si& od g#o so wa nia.

! ABRA HA MA ob cho dz" w tym ro ku Bo lek i Lo lek,
tro ch& m#od sza jest To la, ich ku zyn ka – ale jej, ko bie cie,
wio sen nie li czy my. Pó# wie ku te mu, je sie ni" 1963 ro ku
w Stu diu Ry sun ko wym w Biel sku -Bia #ej po wsta# pierw -
szy film o przy go dach sym pa tycz nych urwi sów. Opo wia -
da# o hi sto rii z ku sz", ch#op cy ba wi li si& w Wil hel ma
Tel la. Twór c" obu po sta ci by# re %y ser W#a dy s#aw Neh re -
bec ki, ich pier wo wzo rem je go sy no wie – Jan i Ro man. 

! AM BA SA DO RA MI Pol sz czy zny zo sta li w tym ro -
ku po eta Ta de usz Ró %e wicz, ak tor ka i spo #ecz nicz ka An -
na Dym na, po eta i pio sen karz Woj ciech M#y nar ski.
Ini cja tor k" te go przed si& wzi& cia by# !p. Kry sty na Bo che -
nek, dzien ni kar ka, wi ce mar sza #ek Se na tu. Na gro dy przy -
zna je si& od pi& ciu lat za u%y wa nie pro stej pol sz czy zny,
czy li ta kiej, któ ra jed no cze !nie za wie ra mak si mum tre !ci
przy mi ni mal nej ilo !ci s#ów.

! TRZY DZIE STU uczest ni ków im pre zy tech no May -
day 2013 w ka to wic kim Spodku zo sta #o za trzy ma nych
w so bo t& 11 li sto pa da za po sia da nie nar ko ty ków (po li cyj -
n" ak cj& prze pro wa dzo no z udzia #em wy szko lo nych

psów). I to mi mo te go, %e im pre zo wi cze ta kiej kon tro li
mo gli si& spo dzie wa(. Ma ri hu ana, am fe ta mi na, ha szysz,
ta blet ki psy cho tro po we – tak si& te raz ba wi m#o dzie%…

! TA JEM NI CZA dziu ra po ka za #a si& w Za brzu,
po tym jak za pad# si& frag ment jezd ni i to ro wi ska na skrzy -
%o wa niu ulic Miar ki i Po wsta' ców. Dziu ra od s#o ni #a ja ki!
ka na#. Na ma pie z 1821 r. wi da( do li n& rze ki By tom ki
i bie gn" ce przez ni" dwa mo sty. Czy ka na# by# po zo sta #o -
!ci" po nich? Nie wia do mo, bo dziu r& szyb ko za sy pa no.
Prio ry te tem by #a ko mu ni ka cja, a nie hi sto ria.

! DLA CZE GO or #y na ta bli cy pa trzy #y na wschód?
B#&d nie wy ko na na ta bli ca z her ba mi wo je wódz twa !l" -
skie go i mia sta Cho rzo wa zna la z#a si& na od no wio nej bra -
mie wio d" cej do $l" skie go Ogro du Zoo lo gicz ne go.
He ral dycz ne or #y spo gl" da #y na wschód [ze stra chu?],
cho( po win ny – na za chód (na pra wo). Win nych oczy wi -
!cie nie ma, lu strza ne od bi cie ory gi na #u ni ko go nie za nie -
po ko i#o, cho( po win no. 

! KLI MA TYCZ NY szczyt w War sza wie, a w Ka to wi -
cach i ca #ym wo je wódz twie szcze re za nie po ko je nie – czy
na praw d& gro zi nam spa dek zu %y cia w& gla, czy te% jest
ko lej na od s#o na „an ty w& glo wej pro pa gan dy”? Pro pa gan -
dy, bo jak ina czej na zwa( przed sta wia nie na sze go re gio -
nu ja ko „w& glo we go skan se nu” i „naj wi&k sze go tru ci cie la
Eu ro py”. Wszy scy wie dz", %e w& giel jest naj ta' szym
i naj bar dziej po wszech nym *ró d#em ener gii. I na w& glu
Pol ska go spo dar ka stoi. Tyl ko ra cjo nal ne i sen sow ne dzia -
#a nia, jak np. ogra ni cza nie emi sji w& gla, uno wo cze !nia nie
ko pal', me tod spa la nia w& gla ma j" sens, a nie ode rwa ne
od rze czy wi sto !ci po krzy ki wa nia „pseu do eko lo gów”.

! KO LE JE $l" skie – kie dy si& o nich mó wi, to ra czej
nie w do brym to nie, cho( za po wie dzi ko le jo wych spe ców
za wsze s" !wie tla ne. Wi&c przy b& dzie po ci" gów, ale
zwi&k szy si& dziu ra do za #a ta nia – na wet o ok. 80 mln z#.
Uby #o te% !l" skim ko le jom pa sa %e rów, to ich nie w"t pli -
wa za s#u ga – po zmia nach roz k#a dów, dez or ga ni za cji – a%
trzy sta ty si& cy miesz ka' ców zre zy gno wa #o z ich us#ug.
Li mit po my #ek ju% daw no wy czer pa no.

! PEN DO LI NO – co z te go, %e ono mknie, sko ro in -
ne po ci" gi si& wle k"? Z za ku pio nych za po nad 1,6 mld
z# 20 po ci" gów, cz&!( b& dzie je* dzi #a przez nasz re gion m.
in. na tra sach Gdy nia – Ka to wi ce. B& dzie do pie ro od 2015
r., cho( na Cen tral nej Ma gi stra li Ko le jo wej gdzie bi to re -
kor dy pr&d ko !ci Pen do li no (osi" gni& to 293 km/godz.).

! WY MIA NA 6,4 ty si" ca nie bie skich sie dzisk w ka -
to wic kim Spodku pla no wa na na przy sz#y rok kosz to wa(
ma 3,5 mln z#. W tym ro ku wy mie nio no 2300 czer wo -
nych krze se #ek. W ostat nich la tach w mo der ni za cj&
obiek tu wy da no ju% po nad 120 mln z#, któ re wy da no m.
in. w 2008 r. na mon ta% kli ma ty za cji w ha li (12 mln),
w 2009 r. za 28 mln z# prze pro wa dzo no re mont g#ów nej
ha li zwi&k sza j"c jej po jem no!( z 8 tys. do 11,2 tys.
miejsc. Wy mie nio no wszyst kie in sta la cje, wzmoc nio no
te% kon struk cj& ha li.

! JED NO AK TÓW KI po !l" sku po raz trze ci – w kon -
kur sie ka to wic kiej „Ga ze ty Wy bor czej” wy bra no z gro -
na nie mal 40. na de s#a nych i na pi sa nych w j& zy ku !l" skim
sztuk te atral nych, te naj lep sze. Wy ni ki og#o szo no w ka to -
wic kim Te atrze Ko rez 22 li sto pa da. In g mar Vil lqist, !l" ski
dra ma to pi sarz, po my s#o daw ca kon kur su pod kre !la# ro sn" -
cy po ziom i ogrom ny #a du nek emo cjo nal ny w nich za war -
ty. Zwy ci& %y #y: „Fre edland” Ma cie ja Soj ki (I miej sce),
„Ko mi sarz Ha nu sik i war sza wiok” Mar ci na Me lo na (II),
„$wiyn to woj na” Mar ci na Szew czy ka (III). W!ród po zo -
sta #ych sied miu wy ró% nio nych zna la z#a si& i sztu ka na sze -
go wspó# pra cow ni ka Grze go rza Szto le ra za ty tu #o wa na
„Niy urgej tak go #omb ku”. Ze sz#o rocz ne jed no ak tów ki wy -
da no w zbio rze „Raj zyn ta sza” roz da wa nym bez p#at nie.

! MY S+O WI CZAN KA El% bie ta Bie' kow ska w zre -
kon stru owa nym rz" dzie pre mie ra Tu ska zo sta #a wi ce pre -
mie rem oraz sze fem no we go re sor tu in fra struk tu ry
i roz wo ju re gio nal ne go. Gra tu lu je my i trzy ma my kciu ki!
Aha – za s#u %e nie miej sce w rz" dzie stra ci #a Kry sty na
Szu mi las, po s#an ka PO z Gli wic za m.in. „sze !cio lat ki”.
Za st" pi #a j" pa ni Jo an na Klu zik -Rost kow ska z okr& gu
ryb nic kie go.

! WI ZJE unij ne go do fi nan so wa nia s" dla na sze go re -
gio nu obie cu j" ce. Przy sz#o!( oczy wi !cie po ka %e. Ga ze ty
pi sz", %e do 2020 ma my pra wie 3 mld EU RO (!!!) do wy -
da nia z Unii (w na st&p nych do nie sie niach ta kwo ta zma -
la #a ju% do 2,5 mld eu ro). Naj wi& cej z wszyst kich
wo je wództw. Ma my te pie ni" dze wy da( na A1, ko lej
do Py rzo wic i in no wa cje w prze my !le.

! KON KURS „Po na szy mu, czy li po !l" sku” wy gra -
#a 24 li sto pa da Ewe li na So kó# -Gal was z Wo dzi s#a wia. Ma
sze !cio ro dzie ci i ho du je 20 kóz. O tym opo wie dzia #a
i wy gra #a.

! SO SNO WIEC – tu, w ra mach Expo Si le sia, pod ko -
niec li sto pa da, od by #y si& wy bo ry Miss $l" ska i Mo raw.
Do ty tu #u pre ten do wa #o 11 pi&k no !ci z Pol ski i 9 z Czech,
któ re efek tow nie pre zen to wa #y si& w sk" pej bie li* nie
i oka za #ych fu trach, a tak %e dys tyn go wa nych suk niach
!lub nych, jak te% stro jach k" pie lo wych. Miss $l" ska i Mo -
raw AD 2013 zo sta #a Czesz ka Le na Ho vor ko va, miesz -
kan ka Pra gi.

! EG ZA MIN na ba c& i ju ha sa prze pro wa dzi #a 26 li -
sto pa da Izba Rze mie!l ni cza w Ka to wi cach, a wszyst ko
po to, by te pro fe sje praw nie za re je stro wa(. Ch&t nych by -
#o 19, w tym jed na ko bie ta. Trze ba by #o m. in. wy do i(
owc&, spraw nie j" ostrzyc, zro bi( do bry ser, no i jesz cze
za li czy( teo ri&. Pra ca ju ha sa jest se zo no w" i do tej po ry
urz& dy pra cy nie chcia #y ta kich pra cow ni ków uzna( – te -
raz mu sz".

KRONIKARZ

Z wielkim %alem i smutkiem %egnamy 
!wiatowej s#awy Kompozytora, 

wspania#ego Cz#owieka, 
niezwyk#ego katowiczanina i $l"zaka 

urodzonego we Lwowie, 
Przyjaciela naszego pisma

!p. WOJCIECHA KILARA
zmar#ego 29 grudnia 2013 roku
Pozostanie z nami Jego muzyka 

rozbrzmiewaj"ca z wn&trz !wi"ty',
sal koncertowych i ekranów kin na ca#ym !wiecie. 

Pozostanie Jego troska o polsk" kultur& narodow", spokój 
i muzyczn" wra%liwo!(, niezapomniany urok osobisty i wielka skromno!(!

Pozostanie po Nim wielka cisza partytur emanuj"cych 
wysublimowanymi emocjami i kompozycyjn" maestri".  

Zespó" redakcyjny miesi#cznika „$l%sk”
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5 grud nia 2013 ro ku S!d Naj wy" szy

uchy li# po sta no wie nie o wpi sie Sto wa -

rzy sze nia Osób Na ro do wo $ci %l! skiej

do KRS. W de cy zji na pi sa no: „Sza nu -

j!c prze ko na nie cz& $ci %l! za ków o ich

pew nej od r&b no $ci, wy ni ka j! cej z kul -

tu ry i re gio nal nej gwa ry, nie mo" -
na jed nak za ak cep to wa' su ge stii, i"
two rzy si& na ród $l! ski, b!d( ju" ist nie -

je – w licz bie kil ku set ty si& cy osób, któ -

rzy za de kla ro wa li ta k! przy na le" no$'
w spi sie po wszech nym”. Po nad to, we -

d#ug S! du, „d! "e nie do uzy ska nia au -

to no mii i po czu cia pe# ne go w#adz twa

osób na ro do wo $ci $l! skiej na te re nie

%l! ska na le "y oce ni' ja ko d! "e nie

do os#a bie nia jed no $ci oraz in te gral no -

$ci pa) stwa pol skie go, co jest sprzecz -

ne z za sa d! wy ni ka j! c! z art. 3 Kon sty -

tu cji RP”. O ko men tarz do de cy zji

S! du Naj wy" sze go zwra cam si& do prof.

JAC KA WO DZA, so cjo lo ga z Uni -

wer sy te tu %l! skie go w Ka to wi cach.

– Jak pan pro fe sor przy j!# de cy zj&
S! du Naj wy" sze go?

– Wy rok S! du Naj wy" sze go za sko czy#
mnie w spo sób bar dzo przy kry. Z de cy -

zj! mo" na si$ zga dza% lub nie, na to miast

dla mnie naj gor sze jest uza sad nie nie.

Gdy by nie ono po zo sta li by &my tyl ko

na po zio mie spo ru praw ne go, przy któ rym

ewen tu al nie mo" na by szu ka% ja kich&
p#asz czyzn po ro zu mie nia. Uza sad nie -

nie – w któ rym wspo mi na si$ o za gro "e -

niach dla jed no li to &ci pa' stwa, z na wi! -
za niem do au to no mii, któ rej spra wa

w tym przy pad ku w ogó le nie by #a po ru -

sza na – jest we d#ug mnie wy ra zem ja kich&
pry wat nych fo bii czy po gl! dów s$ dzie -

go. I na ro bi #o wie le z#e go, szcze gól nie dla

pa' stwa pol skie go, bo po ka za #o, "e po -

za ra cja mi praw ny mi s! ja kie& uprze dze -

nia i brak szer szej per spek ty wy my &le nia.

A sa ma spra wa jest sto sun ko wo pro sta

i nie wiem, dla cze go s!d nie by# w sta nie

so bie z ni! po ra dzi%. Pa ra dok sal nie uza -

sad nie nie przy nio s#o pew ne go ro dza ju ko -

rzy&% dla (l! za ków, dla spra wy &l! skiej,

bo spo wo do wa #o, "e zno wu kwe stie &l! -
skie sta #y si$ przed mio tem pu blicz nej re -

flek sji. 

Moi zda niem pro blem, któ ry ujaw ni# si$
w orze cze niu s! du, ma swo je ko rze nie

w kwe stiach czy sto lin gwi stycz nych.

Mia no wi cie w po wszech nym ro zu mie niu

w Pol sce nie ustan nie do cho dzi do nie zro -

zu mie nia lub my le nia ta kich po j$%, jak

„na ro do wo&%” i „na ród”. O ile na ród

jest po j$ ciem w mia r$ zde fi nio wa nym, bo

jest to zor ga ni zo wa na w pa' stwo gru pa,

b$ d! ca pod mio tem w obie gu mi$ dzy na -

ro do wym, to na ro do wo&% jest u nas

po pro stu ro zu mia na ja ko gru pa et nicz na,

któ ra ma g#$ bo kie po czu cie to" sa mo &ci.

Dla mnie nie ule ga "ad nej w!t pli wo &ci,

"e (l! za cy s! du "! mniej szo &cio w! gru -

p! et nicz n! o wy ra) nie po twier dzo nej to" -
sa mo &ci kul tu ro wej, kul ty wo wa nej, trwa -

j! cej od lat, nie kwe stio no wa nej przez

ni ko go, kto jest roz s!d ny. To jest po pro -

stu fakt, a z fak ta mi si$ nie dys ku tu -

je. I mo" na by% oso b! na ro do wo &ci &l! -
skiej, a jed no cze &nie by% Po la kiem. Tu nie

ma "ad nej sprzecz no &ci. Po pro stu (l! za -

cy ist nie j!. *ad ne uza sad nie nie s! du te -

go nie zmie ni. Czy s! na to miast na ro dem?

A to ju" jest spra wa dys ku syj na. W mo -

im prze ko na niu, w tym sen sie w ja kim

dzi siaj si$ u"y wa ter mi nu „na ród”, na ro -

dem nie s!. Nie s! dla te go, "e nie ma j! ani

re win dy ka cji zwi! za nej z w#a snym pa' -
stwem, ani te" prób wy mu sza nia uzna nia

ze stro ny ze wn$trz nej ja ko pod mio tu

pra wa mi$ dzy na ro do we go. 

Wy da je mi si$, "e zro bio no pro blem

tam, gdzie go nie ma. Na le "y uzna%
– w gra ni cach tych, któ re si$ na le "! s#usz -

nie wszyst kim gru pom et nicz nym o cha -

rak te rze mniej szo &cio wym – t$ gru p$
i przy zna% jej wszyst kie pra wa, któ re ma -

j! w Eu ro pie in ne gru py mniej szo &cio we,

b$ d! ce gru pa mi kul tu ro wy mi. Wszyst kie

one po win ny mie% pra wo do roz wo ju

i kul ty wo wa nia swo jej prze sz#o &ci oraz

po ka zy wa nia in nym swo jej atrak cyj no &ci.

Nie wi! za# bym ta kie go uzna nia w "a den

spo sób ani z tra dy cj! au to no mii, ani

z Ru chem Au to no mii (l! ska. 

– Czy w ogó le s!d jest t! in sty tu cj!,
któ ra mo "e orze ka' o ist nie niu na ro du

czy na ro do wo $ci?

– Oczy wi &cie nie. Zresz t! uzna nie na -

ro do wo &ci &l! skiej na st! pi #o de fac to. Nie

mu si by% de iu re sko ro s! lu dzie, któ rzy

ma j! to po czu cie przy na le" no &ci.

– Czy ta ka de cy zja s! du wy ni ka

z fak tu, "e resz ta Pol ski, g#ów nie War -

sza wa nie ro zu mie %l! ska? 

– Na pew no. Wy ni ka rów nie" z po czu -

cia l$ ku, któ ry jest do&% ty po wy dla na -

ro dów ma j! cych sto sun ko wo nie d#u g! no -

wo cze sn! hi sto ri$ pa' stwo wo &ci.

Za #o "e nie, "e au to no mia ozna cza za gro -

"e nie dla jed no &ci pa' stwa jest wy ra zem

bra ku wie dzy ze stro ny s! du. Za de kla ro -

wa na w kon sty tu cji jed no li to&% pa' stwa

pol skie go ozna cza tyl ko ty le, "e Pol ska nie

jest pa' stwem fe de ra cyj nym. Za kres au -

to no mii przy zna wa nej po szcze gól nym

gru pom, re gio nom, sto wa rzy sze niom czy

kor po ra cjom w ni czym nie na ru sza tej

jed no li to &ci. Trze ba wy ra) nie po wie -

dzie% – au to no mia nie ma nic wspól ne go

z se pa ra ty zmem. Zresz t! nie ro zu miem,

po co w ogó le ten te mat zo sta# przez s!d
po ru szo ny, bo jak ju" wspo mnia #em, au -

to no mia nie by #a przed mio tem orze cze -

nia. Ja w tej de cy zji wi dz$ du "o nie wie -

dzy i bez pod staw nych l$ ków. 

– Pod czas mar szów %l! za ków na

trans pa ren tach wi da' ha s#a ty pu sil ny
!l"sk to sil na Pol ska. Ta kie ha s#o nie jest

wy star cza j! ce dla War sza wy?

– Jest wy star cza j! ce dla tych, któ rzy

chc! zro zu mie% to ha s#o, je &li na to miast

kto& nie wie nic, a wi$k szo&% lu dzi w War -

sza wie, nie wie nic na te mat (l! ska, to nie

jest wy star cza j! ce. Za miast roz bu do wy -

wa nia wie dzy na te mat ró" no rod no &ci kul -

tu ro wej Po la ków, wci!" obo wi! zu je ha -

s#o jed no &ci mo ral no -po li tycz nej Po la ków,

któ re po cho dzi z 1918 ro ku, a któ re rów -

nie" bar dzo s#u "y #o w epo ce Gier kow skiej.

Nie je ste &my jed no &ci!, je ste &my ró" ni

i bar dzo do brze, bo to w#a &nie w tej ró" -
no rod no &ci jest si #a te go na ro du. Po okre -

sie roz bio ro wym trze ba by #o zna le)% ja -

ki& spo sób na to, "e by z trzech zbio ro wo &ci

roz bio ro wych skle i% jed no pa' stwo, je den

na ród. Wte dy tak na praw d$ pa' stwo si$
nie li czy #o, li czy #a si$ idea. Po tem by#
okres PRL -u, gdy w#a dza ko mu ni stycz na,

jak ka" da w#a dza mniej szo &cio wa, ba #a si$
ró" no rod no &ci. Wia do mo, "e le piej jest rz! -
dzi% jed nym spo so bem nad wszyst ki mi, bo

gdy uwzgl$d ni my ró" no rod no&%, to so bie

utrud nia my rz! dze nie. Z dru giej jed nak

stro ny, wal cz! cy z w#a dz! ko mu ni stycz -

n! Ko &ció# ka to lic ki, je dy na tak na praw -

d$ zor ga ni zo wa na wów czas si #a opo ru, te"
by# scen tra li zo wa ny. Dzi siaj m#o dzi lu dzie

o tym nie wie dz!, ale cen tra li za cja Ko &cio -

#a za cza sów kar dy na #a Wy szy' skie go by -

#a ol brzy mia. W za sa dzie ca #a w#a dza, nie

by #o prze cie" "ad nym or ga nów ko le gial -

nych, by #a w je go r$ kach. Co by #o roz s!d -

ne – sko ro wal czy #o si$ z prze ciw ni kiem

scen tra li zo wa nym, to trze ba by #o by%
rów nie moc nym, nie mniej to nie sprzy ja -

#o roz wo jo wi my &le nia o zró" ni co wa niach.

– Co si& b& dzie te raz da lej dzia #o?

– Gdy bym by# na miej scu przy wód ców

sto wa rzy sze' czy par tii po li tycz nych

na (l! sku, to bym ten fakt wy ko rzy sta# ja -

ko ele ment dal szej wal ki w pro pa go wa -

niu kwe stii &l! skich. Tak na praw d$ to jest

pre zent, przy k#ad dla dr. Go rze li ka. S!d
da# mu do r$ ki or$" – or$" po wta rza nia je -

go idei i ha se#. Na pew no on i in ni to wy -

ko rzy sta j!. Z dru giej stro ny, my &l$, "e si$
nic szcze gól ne go nie sta nie. Nie wie rz$,
bo ju" stra ci #em wia r$ w to, "e w#a dza

w War sza wie si$ cze go kol wiek na uczy

(s#o wa „w#a dza” u"y wam w zna cze niu

ogól nym). Dla lu dzi m! drych, sta no wi! -
cych eli t$ &l! sk!, to jest po pro stu sy gna#,
aby sta ra li si$ moc no pra co wa% – w ka -

te go riach pra cy u pod staw – umac nia% si$
w tej zbio ro wo &ci, dba% o do war to &cio wa -

nie tej kul tu ry. Wcze &niej czy pó) niej kto&
ten j$ zyk uzna za re gio nal ny, bo to jest tyl -

ko kwe stia cza su, "e by po ja wi #y si$ do -

wo dy wy twa rza nia si$ kul tu ry wy so kiej

w tym j$ zy ku. Zresz t! ju" za czy na j! si$
po wo li po ja wia%. 

Roz ma wia #a:

AGNIESZ KA SI KO RA

(l! za cy

ist nie j!

Fo
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„Dzieci

Wielkiego

Brata” 

– czyli 

o niemieckich

Urz!dach 

do spraw

M"odzie#y
Twarz! w twarz

D
ziec ko nie jest ni czy j$ w"a sno -

%ci$ – ta praw da wy da je sie by&
oczy wi sta. J! zyk nie miec ki pre cy zyj nie

na zy wa sy tu acj! po ja wie nia sie na %wie -

cie no we go cz"o wie ka, mó wi$c o je go

ro dzi cach, #e „do sta li dziec ko” („ein

Kind krie gen”), a nie „ma j$ dziec ko”.

By cie „ob da ro wa nym” – w prze ci -

wie' stwie do sta nu „po sia da nia” – na -

su wa sko ja rze nia z po czu ciem obo -

wi$z ku i pa mi! ci$ o wdzi!cz no %ci. Czy

te je zy ko we ko no ta cje znaj du j$ od -

zwier cie dle nie w co dzien nym #y ciu?

Kraj nad Re nem jest s"usz nie uwa #a ny

za pa' stwo, któ re ofe ru je ro dzi nom

ogrom n$ po moc fi nan so w$ czy or ga ni -

za cyj n$ w wy cho wy wa niu po tom stwa.

A kto du #o da je, ten mo #e du #o wy ma -

ga&... Ty le #e dziec ka nie „do sta je si!”
od pa' stwa ani ja kie go kol wiek urz! du,

a wy cho wa ny, wy kszta" co ny m"o dy

cz"o wiek, w"a %ci wie przy go to wa ny

do #y cia, jest nie sko' cze nie cen niej szy,

ni# ca "a po moc, któ r$ je go ro dzi na otrzy -

ma "a od ja kiej kol wiek in sty tu cji.

Na stra #y praw nie let nich oby wa te li stoi,

owia ny fa tal n$ s"a w$, Ju gen damt. Jak

wy gl$ da u na szych za chod nich s$ sia dów

spra wa po mo cy – za któ r$ p"a ci si! cza -

sem wy so k$ ce n!, tra c$c pra wa ro dzi -

ciel skie? Czy jest tak (le, jak po ka zu -

j$ me dia – a mo #e jesz cze go rzej?

Uma wiam si! na spo tka nie z Ka si";
jest lek ko spó# nio na. Drob na blon dyn -

ka, typ ko bie ty, któ ra za wsze do brze wy -

gla da, na wet w far tu chu przy garn -

kach. Za dba ne d$o nie, $ad ny u%miech.

Po pi!t na stu mi nu tach roz mo wy miej sce

swo bo dy zaj mu je sku pio na uwa ga, pod -

szy ta zde ner wo wa niem.

Te re sa przy je cha $a do Nie miec dzie -

wi!& lat te mu. Spo dzie wa $a si! dru gie -

go dziec ka. Pierw sze, có recz ka La ra,

uro dzi $o si! jesz cze w Pol sce. Czy przy -

je cha $a by, gdy by wie dzia $a, co j" cze ka?

Trze cia z mo ich roz mów czy' ma cie -

ka we imi!: Hil de gar da. „By $am dzie si" -
tym dziec kiem mo ich ro dzi ców. Chy ba

sko' czy $y si! im ju( po my s$y na imio -

na” – mó wi ze %mie chem. M"( zwra ca

si! do niej: De sia. Jest szcz! %li w", spe$ -
nio n" (o n" i mat k". Cho& to w$a %nie hi -

sto ria De si wpra wi mnie w naj wi!k sze

zdu mie nie...

„Dobro”niejedno ma imi"

P
o wo dów, dla któ rych lu dzie znaj -

du j$ dro g! do Ju gen dam tu – al bo

dla któ rych wy #ej wspo mnia ny urz$d
sam znaj du je dro g! do nich – jest wie -

le. Tak wie le, #e nie spo sób wy mie ni&
na wet cze %ci. Za wsze cel, pod sta w!
i sens sta no wi (przy naj mniej w za "o -

#e niu) „do bro dziec ka”. Pro blem

w tym, #e nie ist nie je #a den prze pis

w nie miec kim pra wie, #a den pa ra -

graf w ko dek sie Ju gen dam tu, któ ry

KAROLINA)PAPROCKA
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pre cy zo wa! by, co zna czy ter min „do -
bro dziec ka”.

W me diach nie bra ku je trud nych, bo -
le snych hi sto rii. Ale swo imi lo sa mi
dzie l" si# te$ ro dzi ce, któ rym zo sta !o
udzie lo ne w!a %ci we wspar cie. Moc -
niej przy k!u wa j" uwa g# te pierw sze,
zw!asz cza naj bar dziej dra ma tycz ne:
dzie ci wy rwa ne z p!a czem z ob j#& ma -
my i ta ty, roz trza ska ne ro dzi ny, bez
szans na po !" cze nie, la ta przy mu so wej
roz !" ki, a w kra' co wych przy pad kach
sa mo bój cze pró by ro dzi ców. Cza sem
uda ne. Py tam me ce na sa Ste fa na Ham -
bu r#: jak jest na praw d#? Czy to tyl ko
go r" cy te mat, moc no dys ku to wa ny
i do brze sprze da wa ny. Ad wo kat z Ber -
li na, ba zu j"c na za wo do wym do %wiad -
cze niu, po twier dza: ta kie przy pad ki
ma j" miej sce.

Ka sia spo dzie wa !a sie dziec ka. Dwa

mie si" ce po zo sta !y do chwi li, kie dy

mie li „do sta#” swo je ma le$ stwo. Ju%
wcze &niej za cz' !y si' pro ble my, nie po -

ro zu mie nia, k!ót nie. W siód mym mie si" -
cy ci" %y na st" pi !o bar dzo burz li we roz -

sta nie. Cza su by !o co raz mniej – %e by

urz" dzi# swo je %y cie, swo je miesz ka nie,

swo je emo cje na no wo. „Kie dy ro dzi !am

w szpi ta lu mo j" có recz k', nie mia !am nic,

w miesz ka niu cze ka !y na nas pu ste &cia -

ny, %a rów ka bez aba%uru, oso bi ste rze -

czy w wor kach na &mie ci” – b' dzie

wspo mi na# po la tach. Wte dy my &la !a, %e
chy ba ju% naj gor sze ma za so b".

Te re sa przez pew nien czas pro wa dzi -

!a %y cie „%o ny na od le g!o&#”. De cy zj'
o wspól nym za miesz ka niu na te re nie

Nie miec pod j' li, kie dy na &wiat mia !o
przyj&# dru gie dziec ko. Star sza cór ka by -

!a za chwy co na, na resz cie be dzie ca !y
czas ra zem ze swo im ta tu siem! Po tem

uro dzi! si' Gu cio. Na ze wn"trz wszyst -

ko wy gl" da !o do brze. Nikt nie do my &la!
si', co kry j" czte ry &cia ny do mo we go

pie k!a.

De sia wspa nia le re ali zu je si' w ro li pa -

ni do mu, %o ny i ma my. Ale do pe! ni szcz' -
&cia po trze bu je roz wo ju za wo do we go.

A do pe! ni roz wo ju za wo do we go 

– zw!asz cza za gra ni c" – kwa li fi ka cji j' -
zy ko wych. Aby roz po cz"# in ten syw ny

kurs an giel skie go mu sia !a zna le(# od po -

wied ni" opie k' dla sy na, któ ry jesz cze by!
za ma !y, aby cho dzi# do przed szko la.

Do naj bli% sze go Ju gen dam tu zg!o si !a si'
wi'c sa ma...

Urz"d do spraw M!o dzie $y b# dzie
w 2022 ro ku %wi# to wa! 100-le cie ist nie -
nia. Ma w swo jej hi sto rii czar n" kar -
t# – w 1936 ro ku je go kom pe ten cje zo -
sta !y roz sze rzo ne. (a two mo$ na so bie
wy obra zi&, ja kie nie chlub ne wy ni ki da -
!o po !" cze nie na zi stow skich ha se! i wr#cz
nie ogra ni czo nej si !y wy ko naw czej.
Od tam te go cza su jed nak wie le si#
zmie ni !o, mi n# !o kil ka dzie si"t lat a obec -
nie urz"d nie s!u $y ju$ $ad nej ide olo gii,
a je dy nie upar cie stoi na stra $y bli $ej nie -
spre cy zo wa ne go „do bra dziec ka”.
Z daw nych dzie jów po zo sta !o jed no:
nad Ju gen dam tem nikt nie stoi. Nikt ani
nic. To wierz cho !ek gó ry lo do wej. Py -

tam mec. Ham bu r# o mo$ li wo%& od wo -
!a nia si# od de cy zji czy prak tyk urz# du.
Oczy wi %cie, de cy zje za pa da j" w s" -
dach ro dzin nych, gdzie za sia da j" praw -
ni cy, a nie urz#d ni cy... ale nie rzad ko zda -
rza si#, $e Ju gen damt nie re spek tu je
de cy zji s" du. Po wód? „Do bro dziec ka”,
oczy wi %cie!

Tam, gdzie dzieje si! krzywda...

K
a sia, w trud nej sy tu acji, nie otrzy -

ma !a po mo cy ze stro ny Ju gen dam -

tu. Te re sa rów nie%. Obie – z te go sa me -

go po wo du: po pro stu o ni" nie po pro si !y.
Po pro si !a za to De sia.

Ka$ de go ro ku Urz"d do spraw M!o -
dzie $y otrzy mu je mnó stwo zg!o sze'
o krzyw dzie wy rz" dza nej dzie ciom.
Wszyst kie mu si po trak to wa& po wa$ nie.
Za nie dba nia do pro wa dzi !y ju$ nie raz
do tra gicz nych skut ków. „Krzyw da”
jest jed nak po j# ciem nie zwy kle sze ro -
kim. To nie tyl ko mo le sto wa nie, fi -
zycz ne i psy chicz ne zn# ca nie si#, g!o dze -
nie, po zo sta wia nie bez opie ki czy
za nie dby wa nie obo wi"z ku szkol ne go.
Ju gen damt mu si in ter we nio wa& za wsze,
na wet je %li ska la wy da rze nia wy da je si#
%miesz nie ma !a. Pew n" ro dzi n# od wie -
dzi !a pra cow ni ca pla ców ki, po nie wa$
szko !a prze ka za !a in for ma cj#, $e dziec -
ko do sta je z do mu „dziw ne” %nia da nie.
)nia da nie mo $e i by !o dziw ne, ro dzi na
po cho dzi !a z in ne go kr# gu kul tu ro we go,
od $y wia !a si# nie co ina czej, ni$ za k!a -
da j" nie miec kie stan dar dy, a dzie ci#
chro nicz nie nie lu bi !o bu !ek z mor ta de -
l", z nu tel l" te$ zresz t" nie... Za cho dzi
py ta nie: gdzie jest gra ni ca krzyw dy
dziec ka? Po mi# dzy mal cem ska to wa nym
a szcz# %li wym, któ ry ja da w szko le
kie! ki i pest ki dy ni – jest ca !a ga ma ró$ -
nych za cho wa'. Kto de cy du je, co jest
do bre a co z!e – w sy tu acji, kie dy nie mó -
wi" o tym prze pi sy, ani nie ma nie za le$ -
nej, wy$ szej in sty tu cji, któ ra roz s" dza -
!a by spor ne przy pad ki? Ist nie je,
oczy wi %cie, pew na nor ma, w!a %ci wa
dla da ne go kr# gu kul tu ro we go. Wie le
osób po dej rze wa, $e k!o po ty z urz# dem
wy ni ka j" z od mien no %ci kul tu ro wych,
z nie przy sta wal no %ci „ju gen dam tow -
skich” prak tyk do men tal no %ci in nych
na ro do wo %ci. Ale nie wy trzy mu je to kon -
fron ta cji z su chy mi fak ta mi: ok. 75%
dzie ci ode bra nych przez urz"d to dzie -
ci z ro dzin, któ rych obo je ro dzi ców s"
Niem ca mi.

Od mo men tu, kie dy na &wiat przy sz!a
có recz ka Ka si, obu – mat ce i cór -

ce – dzia !a si' krzyw da. Sze&# ty go dni

po opusz cze niu szpi ta la do drzwi za pu -

ka! oj ciec dziec ka. Je go sta no wi sko by -

!o sprzecz ne: z jed nej stro ny chcia! zo -

ba czy# Ro s', z dru giej od rzu ca! uzna nie

oj co stwa. I wte dy w ich %y ciu po ja wi! sie
Ju gen damt.

Te re sa nie mia !a w"t pli wo &ci, %e
pew ne go dnia b' dzie mu sia !a prze -

rwa# mil cze nie. B' dzie mu sia !a zwró -

ci# si' gdzie& o po moc. B' dzie mu sia -

!a zro bi# „co&” – co kol wiek. Bo mo %e
by# za pó( no. 

De sia ni gdy nie za po mni wra %e nia, ja -

kie zro bi !a na niej pra cow ni ca Ju gen -

dam tu. We sz!a w mu ry urz' du z przy s!o -

wio w" du sz" na ra mie niu, z set k"
ostrze %e$ w g!o wie i ba ga %em w!a snych

obaw na ple cach – ob ju czo na ni czym wi -

no waj ca, cho# prze cie% tyl ko szu ka !a nia -

ni dla swo je go ma !e go Grze sia. Czy mia -

!a cze go si' ba#?

Troska z piek"em w tle?

N ie ma ta kiej mo$ li wo %ci, aby po -
wa$ ne, pa' stwo we in sty tu cje rz" -

dzi !y si# pra wem mi# dzy ludz kiej sym -
pa tii czy an ty pa tii urz#d ni ka do pe ten ta,
ta kiej od pierw sze go spoj rze nia... a jed -
nak licz ba osób, któ re uwa $a j" si#
za nie spra wie dli wie, nie ludz ko po trak -
to wa ne, jest ogrom na. Sk"d ska la tej tra -
ge dii?

Mec. Ham bu ra po twier dza, $e nie któ -
rych ze tkni# cie z tym urz# dem do pro wa -
dzi !o do pie k!a, w do s!ow nym zna cze -
niu. Bo wiem pie k!o ma to do sie bie, $e
jest w nim *le – i *le ni gdy by& nie prze -
sta nie. Dzie ci za bra ne ro dzi com – to ju$
jest dra mat dla obu stron. Ale naj trud niej -
sze do pie ro si# za czy na: wal ka o od zy -
ska nie, cza sem wie lo let nia, na wet ci" -
gn" ca si# a$ do uzy ska nia pe! no let no %ci.
A po tem? Wy obra $a !am so bie, $e po tym
okre sie do ro s!e dziec ko wpa da st# sk nio -
nym ro dzi com w ra mio na, s" wy ja -
%nie nia, nad ra bia nie stra co ne go cza su,
!zy wzru sze nia i ra do %ci.... nic po dob ne -
go. Praw nik wy pro wa dza mnie z b!# du:
po wie lo let niej roz !" ce dzie ci naj cz# %ciej
nie chc" wi dzie& ma my i ta ty na oczy...
bo pie k!o ma to do sie bie, $e ni gdy si#
nie ko' czy...

Py tam o przy pad ki sa mo bójstw. Pa -
mi# ta my hi sto ri# An drze ja L., któ ry
ok. sie dem lat te mu tar gn"! si# na swo -
je $y cie w ber li' skiej pla ców ce urz# du.
Mo ni ka Bi stu !a – Czar nec ka, psy cho log,
i Ste fan Ham bu ra, ad wo kat, od lat pra -
cu j" cy z ro dzi na mi, w któ rych $y cie
wkro czy! Ju gen damt, po twier dza j", $e
nie s" to przy pad ki od osob nio ne. Co trze -
ba „na roz ra bia&”, aby a$ tak *le sko' -
czy&?

Ka sia mia !a spo ro szcz' &cia – przy -

dzie lo ny jej pra cow nik sta ra! si' by# bar -

dzo obiek tyw ny. Do strze ga! nie sto sow -

ne za cho wa nie ta ty Ro sy, chro ni! ile móg!
spo kój ma my i cór ki. Nie ste ty, nie ba wem

zmar!. A ak ta, któ re po zo sta !y, do pro wa -

dzi !y no we go opie ku na do zu pe! nie in -

nych wnio sków.

To by! 19 wrze &nia 2009 ro ku. To by!
„ten” mo ment. Te re sa pa mi' ta do k!ad -

nie – i ni gdy nie za po mni. Cier pie nie ma

swo j" gra ni c'. Naj cz' &ciej t" osta tecz -

n" s" !zy i strach w oczach dzie ci. Te le -

fon na po li cj'. B!y ska wicz na re ak cja. 

Kil ku funk cjo na riu szy, cha otycz ne pa ko -



8

wa nie, naj wa! niej sze to za bra" do ku -

men ty, swo je, o#mio let niej La ry i czte -

ro let nie go Gu cia... by le szyb ciej. Ty si$c
my #li w g%o wie: gdzie je cha", jak !y"; jest

noc. I wte dy pad% nie ocze ki wa ny cios.

M%od sze dziec ko zo sta je z oj cem. Mat -

ka nie mo !e go za bra", po nie wa!... ma -

luch #pi. Prze rwa" noc ny od po czy nek

dziec ka mo !e tyl ko spe cjal ny pra cow nik

Ju gen dam tu – ale wte dy po cie cha nie

idzie z ro dzi cem, tyl ko z owym pra cow -

ni kiem. I wca le nie jest pew ne, !e wró -

ci... Te re sa nie wie dzia %a, !e prze pi sy

praw ne mo g$ za bro ni" jej obu dzi" w%a -

sne dziec ko, !e by za bra" je z do mu,

w któ rym nie trze& wy oj ciec do pusz cza%
si' na oczach nie let nich ak tów prze mo -

cy. A mo !e po pro stu my #la %a, !e dziec -

ko nie jest ni czy j$ w%a sno #ci$?
De sia zo sta %a wr'cz po ra !o na uprzej -

mo #ci$, ser decz no #ci$ i ch' ci$ po mo cy

ze stro ny pra cow ni ka Ju gen dam tu.

W na tych mia sto wym try bie zna le zio no

dla Grze sia ade kwat n$ opie ku n', za dba -

no, by szcz' #li wie prze brn' li ca %$ ro dzi -

n$ przez me an dry ada pta cji dziec ka

do no wej sy tu acji, trzy ma no re k' na pul -

sie w trud niej szym, urlo po wym cza sie,

a spo koj na ma ma mo g%a za dba" o pra -

c' i roz wój za wo do wy.

Na co id! pieni!dze

J
ed no z naj dra! liw szych py ta" do ty -

cz# cych Ju gen dam tu brzmi: czy

oprócz ofi cjal ne go „do bra dziec ka”

urz#d ma ja ki$ in te res w nad gor li wo $ci

swo ich pra cow ni ków? Czy ist nie je „dru -

gie dno”. I czy mo g# by% nim pie ni# dze?

Bu d!et in sty tu cji to po nad 20 mi liar dów

eu ro. Ka! dy brzd#c, któ ry ko rzy sta

z po mo cy, to kil ka ty si#cy eu ro mie si&cz -

nie. Po nie wa! urz& dy or ga ni za cyj nie

pod le ga j# sa mo rz# dom, roz li cza nie

z wy da nych $rod ków za pew ne od by wa

sie na tym po zio mie. Jak wy gl# da? I czy

tam, gdzie cho dzi o bu d!et, na dal do bro

dziec ka po zo sta je nie na ru szal nym prio -

ry te tem?

Ro sa do brze si' uczy. Jest po god na,

ko le !e( ska, ma #wiet ne kon tak ty z oto -

cze niem, ser decz ne uk%a dy z oj czy mem,

m' !em ma my, ko cha m%od sze go bra cisz -

ka. Ich !y cie mo! na  by na zwa" spo koj -

nym – gdy by nie to, !e nad do mem

od cza su do cza su roz p' tu je si' bu rza.

By wa j$ nie za po wie dzia ne kon tro le, pod -

czas któ rych urz'd ni cy spraw dza j$ za -

war to#" lo dów ki i dzie ci' cej ko mo dy;

wa ka cje po prze dza roz gry wa na przd

try bu na %em urz'd ni ków wal ka o ka! dy

wol ny dzie( dziew czyn ki, przed mio tem

szcze gól ne go spo ru jest pol ska szko %a,

do któ rej dziec ko ucz'sz cza, aby uczy"
si' j' zy ka oj czy ste go swo jej ma my. No -

ta be ne, bar dzo ch't nie ucz'sz cza. A!
chcia %o by si' krzyk n$": je #li chro nio ne

ma by" do bro dziec ka, to cze mu nikt nie

po my #li, !e naj wa! niej szym ele men tem

te go do bra jest spo kój, no to rycz nie na -

ru sza ny? Prze cie! ka! da in ter wen cja to

wpra wie nie na no wo w ruch ma szy ny

nie pew no #ci! Z dru giej stro ny – jak? Czy

ist nie je spo sób, by za pew ni" spo kój

dzie ciom, któ rych ro dzi ce nie mo g$ – nie

chc$ – nie po tra fi$ si' do ga da", z wi ny

jed ne go lub obu? Ka sia sa ma przy zna -

je, !e nie któ rzy „kon tro le rzy” po pro stu

j$ prze pra sza j$, bo znów mu sz$ wy ko -

na" czyn no #ci spraw dza j$ ce, ale nie ma -

j$ wyj #cia. Do nie sie nia, któ re sk%a da oj -

ciec dziec ka, cho" nie po sia da on praw

ro dzi ciel skich, nie mo g$ zo sta" zba ga -

te li zo wa ne. Na wet, je #li ma j$ wszel kie

po zo ry bzdu ry, bo w tej sa mej ro dzi nie,

z po wo du ci$ gle tych sa mych do nie sie(,
po cho dz$ cych z te go sa me go &ró d%a,

prze pro wa dza ne ju! by %y kon tro le, któ -

re nie wy ka za %y !ad nych nie pra wi d%o wo -

sci w trak to wa niu dziec ka.

Gdy by kto# chcia% spi sa" wszyst kie my -

#li, któ re prze ga lo po wa %y przez g%o w' Te -

re sy w no cy z 19 na 20 wrze #nia 2009 ro -

ku, to po wsta %a by ksi$! ka. I to nie by le

ja ka ksi$! ka, ale po %$ cze nie hor ro ru

z dra ma tem. Czas bar dziej przy po mi na%
kro ple ka pi$ ce z nie szczel ne go kra nu, ni!
roz p' dzo ny stru myk. Gu cio mia% cze ka"
na ma m' po po %u dniu, na st'p ne go dnia,

w sie dzi bie urz' du... i cze ka%. Do pie ro

po ja kim# cza sie Te re sa do wie si', jak

prze bie ga %o „wy do by cie” ch%op ca z do -

mu, w któ rym – w no cy, kie dy spa% – mia -

%y miej sce tak burz li we wy da rze nia. Co

mu sia %o prze !y" dziec ko, kie dy naj -

pierw po obu dze niu stwier dzi %o, !e ma -

my nie ma, a po tem przy szli ob cy pa no -

wie, a ono wi dzia %o, jak obez w%ad nia j$
ta t', któ ry nie chcia% do bro wol nie od da"
go pra cow ni kom Ju gen dam tu i po li cjan -

tom. Tu trze ba od da" spra wie dli wo#", !e
szyb ko#", z ja k$ prze pro wa dzo no ca %$
ak cj', jest im po nu j$ ca. Czy mo! na by -

%o ina czej? Nie wiem, nikt nie wie, na -

wet ma ma ch%op czy ka.

De sia po kil ku mie si$ cach otrzy ma %a
wia do mo#", !e jed no z przed szko li,

w któ rym ubie ga %a si' o miej sce dla syn -

ka, jest go to we przy j$" Grze sia. Znaj do -

wa %o sie ono jed nak na dru gim ko( cu

mia sta, a ro dzi ce mie li na dzie j', !e la -

da chwi la zwol ni si' miej sce w po bli skim.

Ofi cjal nie dziec ko tra ci pra wo do nia -

ni z ra mie nia Ju gen dam tu, je #li któ ra -

kol wiek z pla có wek opie ku( czo – wy cho -

waw czych, do któ rych zg%o szo no

po cie ch', b' dzie w sta nie je przy j$". Mo -

ja roz mów czy ni wspo mi na, !e uda %a
si' do urz'd ni ków i naj pro #ciej, naj uczci -

wiej przed sta wi %a spra w' pro sz$c, aby

mo g%o jesz cze ja ki# czas po zo sta" z nia -

ni$. Tak bar dzo jej za le !a %o, !e na wet po -

la %y si' %zy. Zo sta %a cier pli wie wy s%u cha -

na. Pro# b' spe% nio no.

Czarna dziura

W
kra ju na Re nem bar dzo po pu lar -

ny jest po gl#d, !e z Ju gen dam -

tem nikt nie wy gra'. I kto raz tam tra -

fi – ni gdy nie wyj dzie. Oba wa czy

wr&cz strach jest po wszech ny, bo j# si&
wszy scy, nie za le! nie od oby wa tel stwa

czy po cho dze nia... Ma 'e dzie ci stra -

szo no kie dy$ cza row ni ca mi. Te raz mo! -
na by za st# pi% wied( my Urz& dem

do spraw M'o dzie !y. Z t# ró! ni c#, !e
rów nie moc no, je $li nie bar dziej ni! dzie -

ci – bo j# si& do ro $li. A prze cie! pro cen -

to wo wi& cej jest tych ro dzin, któ rym

urz#d po móg', któ rzy ma j# do bre zda -

nie na te mat je go fuk cjo no wa nia, któ rzy

wcho dz# i wy cho dz# z je go mu rów

z u$mie chem. Na wet, je $li w $rod ku p'a -

ka li...

Ka sia po twier dza, !e wiel kim pro ble -

mem, po ja wia j$ cym sie w cza sie ka! dej

kon fron ta cji, jest pol ska szko %a. Pa da %y
ar gu men ty, !e zda niem oj ca cór ka jest

prze m' czo na. Zde spe ro wa na ma ma

pew ne go ra zu spy ta %a, czy z tak sa mo

gwa% tow n$ re ak cj$ spo tka %o by sie uczest -

nic two dziec ka w lek cjach ta( ca, jaz dy

kon nej, j' zy ka fran cu skie go. Od po wie -

dzi nie by %o.

Te re sa, w jed nej z naj trud niej szych

chwil swo je go !y cia, zda na na %a sk'
i nie %a sk' ob cych lu dzi lub urz' dów, bez

pie ni' dzy i da chu nad g%o w$, z dwój k$
ma %ych dzie ci, us%y sza %a od pra cow ni cy

Ju gen dam tu, !e ta przez ni$ mu si sie dzie"
d%u !ej w biu rze, a jest pi$ tek i od pó% go -

dzi ny na le !y si' wszyst kim week en do wy

od po czy nek.

De sia przy zna je, !e sta ran nie uni ka

pew nych dwóch kon kret nych pa( – bo

„ma swo je po wo dy”.

Ile ra cji ma j# ci, któ rzy uwa !a j#, !e
wie lu pra cow ni kom Ju gen dam tów bra -

ku je nie tyl ko kom pe ten cji, ale przede

wszyst kim em pa tii? Czy nie któ rych

nad u!y% uda 'o by si& unik n#% – gdy by za -

sia da 'y tam oso by, a nie urz&d ni cy? Jak

wy gl# da se lek cja tych, któ rzy ma j#
kon takt z dzie% mi i ro dzi ca mi w naj trud -

niej szych chwi lach ich !y cia?

Kasia nie ogranicza córce widze( z
ojcem, cho" ta nie zawsze ch'tnie

spotyka si' z tat$. Zbiera zawsze dowody

i starannie prosi #wiadków, !eby

potwierdzali jej ewidentnie dobr$ wol'.
Te re sa zo sta %a kil ka mie si' cy po odej -

#ciu od m' !a bru tal nie przez nie go po -

bi ta. Prze by wa j$c w szpi ta lu za po #red -

nic twem swo je go ad wo ka ta ubie ga %a si'
o wi dze nie z pra cow ni kiem Ju gen dam -

tu – chcia %a, !e by kto# zo ba czy% !y w$ ilu -

stra cj' te go, o czym ona bez sku tecz nie

do t$d mó wi %a, wr'cz krzy cza %a: oj ciec

mo ich dzie ci jest nie bez piecz ny, bo j' si'
go, mam si' cze go ba"! Przed sta wi ciel

urz' du zja wi% si', ale tyl ko na sku tek

ostre go !$ da nia ze stro ny pa ni me ce nas.

Pod czas spo tka nia z Te re s$ mia% wzrok

wbi ty w pod %o g' – nie by% w sta nie pa -

trze" na zma sa kro wa n$ twarz ko bie ty.

Mo ja roz mów czy ni roz po cz' %a po tym

wy da rze niu praw dzi w$ wal k'. Osi$ gn' -
%a ogra ni cze nie w%a dzy ro dzi ciel skiej

swo je go by %e go m' !a i za kaz zbli !a nia

si' do niej. „Wy gra %am !y cie. Swo je

i dzie ci” – mó wi. Czy urz$d jej po móg%?
Od po wied& jest krót ka: „nie!”. W kry -
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tycz nym mo men cie nie tyl ko us!y sza !a
o pi"t ko wym po po !u dniu, a in nym ra zem
po nie dzia! ko wym po ran ku (by !a 7:50.
Ju gen damt roz po czy na! pra c# o 8:00).
Skie ro wa no j" te$ do o%rod ka dla ko biet
w in nym mie %cie. Na ar gu ment, $e cór -
ka cho dzi do szko !y, syn do przed szko -
la a ona do pra cy – pa d!a od po wied&:
„es tut mir Le id!” (przy kro mi!).
W schro ni skach dla ko biet z dzie' mi
w ich mie %cie nie by !o wol nych miejsc.
Te re sa wy sz!a z urz# du, po je cha !a
z dzie' mi do cen trum, usia d!a na !aw -
ce i po czu !a, $e nie ma si !y. Cór ka p!a -
ka !a spa zma tycz nie; nie mie li do k"d
pój%'. To tak dba o do bro nie let nich
urz"d, któ ry in nym ra zem jest go tów za -
gl" da' ko mu% do szkol ne go pu de! ka
na %nia da nie i roz li cza', ile cza su
w nie dziel ny po ra nek zaj mu je lek cja oj -
czy ste go j# zy ka?!

Dla cze go Ka sia i Te re sa mu sz" ci" gle
ko mu% udo wad nia', $e nie za nie dbu j"
po ciech, $e nie ro bi" im krzyw dy? Dla -
cze go mu sz" od pie ra' ata ki? Prze cie$ to
ich mat czy nej de ter mi na cji dzie ci ta kie
jak La ra, Gu cio, Ro sa – za wdzi# cza j" to,
$e ma j" dzie ci( stwo?!

Pew nie dla te go, $e %wiat w ogó le nie
jest spra wie dli wy, a Ju gen dam ty cza sem
po ma ga j" w je go lep szym urz" dze niu,
ale nie za wsze.

Za da j! mec. Ham bu rze jesz cze jed no
py ta nie: czy De sia ma si! cze go ba"? Ro -
dzi na bez za strze #e$, nor mal ne wi! zi
na wszyst kich po zio mach, #ad nych pa -
to lo gii? Czy mo ja roz mów czy ni, wspo -
mi na j%c, #e ni gdy nie po zby &a si! stra -
chu przed tym urz! dem – pod da je si!
ra czej zbio ro wej hi ste rii, a nie trzy ma lo -
gi ki i zdro we go roz s%d ku? Czy Ju gen -
damt mo #e jej – za nic – za bra" dziec -
ko? „Mo #e” – od po wia da ad wo kat.
S% siad do nie sie, #e ma lec p&a ka&, pa ni
w szko le po twier dzi, #e ucze$ by wa
smut ny, kon tro la zja wi si!, kie dy w do -
mu b! dzie ba &a gan, a ta ta ze szwa grem
wy pi j% dru gie pi wo. Ta kie rze czy si! zda -
rza j%. Rzad ko, ale zda rza j%.

Wszystkie dzieci nasze s!

K a sia ma pol skie oby wa tel stwo,
Ro sa po dwój ne. Oj ciec dziew -

czyn ki jest z po cho dze nia Ser bem. Ani Te -
re sa, ani jej by !y m"$ czy dzie ci nie po -
sia da j" nie miec kie go pasz por tu. Ro dzi na
Hil de gar dy rów nie$ po zo sta !a przy pol -
skim.

Za py ta ny mec. Ham bu ra, czy oby wa -
tel stwo ma ja kie kol wiek zna cze nie – od -
po wia da, #e nie ma #ad ne go. Opie ce
urz! dów w kra ju fi lo zo fów i po etów
pod le ga j% wszyst kie dzie ci. De cy du je po -
byt. Po ru szam trud n% kwe sti!, w kon tek -
'cie g&o 'nych przy pad ków od bie ra nia
praw ro dzi ciel skich oby wa te lom in -
nych kra jów, w tym Pol ski, przy zu pe& -
nej bier no 'ci w&adz tych pa$stw. Ad wo -
kat wzma ga mój nie po kój mó wi%c, #e

nie ste ty pra wo mi! dzy na ro do we na to
po zwa la. Nie tyl ko w przy pad ku Po la -
ków. Je dy ne co mo# na zro bi", kie dy ist -
nie je ry zy ko ode bra nia dzie ci ro dzi -
com, to na czas ucie ka". A kie dy jest ju#
za pó( no i s%d ro dzin ny ode bra& pra wa?
„Nie mo# na nic zro bi".” Nie da j! za wy -
gra n%, jak to nie mo# na nic zro bi"?!
„Mo dli" si!”. I Eu ro pa 'pi spo koj nie?
Prze cie# to wy da je sie nie mo# li we, po -
twor ne, nie do pusz czal ne! Praw nik pod -
kre 'la, #e po trzeb ny jest na cisk po li tycz -
ny. Tyl ko t% dro g%, od gór nie, mo# na
do pro wa dzi" do ukró ce nia bez kar ne go,
ale zgod ne go z pa ra gra fa mi, za bie ra nia
dzie ci. Przy po mnij my, to nie s% drob ne
licz by. W 2012 ro ku po nad 40 tys. ro dzin
Ju gen damt za bra& po cie chy. Tyl ko w nie -
licz nych przy pad kach spra wa nie pod -
le ga dys ku sji, bo dzie ci by &y ofia ra mi
mo le sto wa nia czy prze mo cy.

Mniej biu ro kra cji, 
wi" cej mi #o $ci

D ziec ko przy cho dzi na 'wiat w ro -
dzi nie – i tam te# po win no wzra -

sta". Co# jed nak, kie dy ro dzi ce nie s%
w sta nie za pew ni" mu te go, co po -
trzeb ne do pra wi d&o we go roz wo ju, wy -
cho wa nia i edu ka cji? Tu wy cho dzi na -
prze ciw pa$ stwo. W Niem czech mo# na
li czy" na du #o so lid niej sz% po moc urz! -
dów i in sty tu cji, ni# w Pol sce. Cza sem
jed nak urz!d ni cy prze kra cza j% gra ni ce
swo ich kom pe ten cji – tak uwa #a wie le
osób, któ re po czu &y, #e ich spra wy to cz%
si! gdzie' „po za ni mi”, „obok”, „po nad”,
kto' de cy du je „za nich” – a nie „z ni mi”.
Tro ch! jak w po wie 'ci Kaf ki... Po dob -
ne zda nie ma na te mat Ju gen dam tów Ste -
fan Ham bu ra, od lat bro ni% cy ro dzin, któ -
re po pa d&y w kon flikt z urz! dem.

A sa me dzie ci? One nie s% ni czy j% w&a -
sno 'ci%. Uro dzi &y si! w po zor nie do brze
urz% dzo nym 'wie cie... Czy na pew no?
)y je my w cza sach os&a bie nia wi! zi

mi! dzy ludz kich, a rów no cze 'nie zma so -

wa ne go ata ku ró# nych ide olo gii, któ re
go dz% w sam 'ro dek ro dzi ny. Po wiedz -
my so bie szcze rze: tam, gdzie re la cje s%
zdro we i moc ne, tam Ju gen damt rza dziej
sie po ja wia. Nie zna czy to, #e ni gdy...
Znam ro dzi n!, w któ rej ma ma za nie dba -
&a kon tro l ne ba da nia le kar skie dzie ci
z po wo du nie zna jo mo 'ci j! zy ka nie miec -
kie go. *wie #o przy je cha &a z Pol ski,
m! #a pra ca an ga #o wa &a go od po nie -
dzia& ko wych po ran ków do pi%t ko wych
wie czo rów. Kto' dzwo ni&, ale te le fo nów
nie od bie ra &a, bo i tak nie po tra fi &a si! do -
ga da", przy sz&o upo mnie nie – otwo rzy -
&a ko per t!, nie zro zu mia &a tre 'ci li stu,
a m! #o wi za po mnia &a po ka za". Wresz -
cie przy sz&a kon tro la. Pech chcia&, #e
w do mu trwa& re mont i dzie ci spa &y z ma -
m% w jed nym &ó# ku, w sy pial ni ro dzi -
ców. Roz p! ta &o sie pie k&o. Czy mat ka by -
&a rze czy wi 'cie nie win na? Ano, mo gli
z oj cem dzie ci po szu ka" ko go', kto
wy bie rze si! z ni mi do dok to ra. Ta ta po -
wi nien za re ago wa", za dzwo ni", wy t&u -
ma czy", umó wi" ter min. No, i nie cho -
wa si! wa# nych li stów do szu fla dy...
Za wa li li. Ale czy to po wód, aby nisz czy"
spo kój nor mal nej, ko cha j% cej si! ro dzi ny?
Z dru giej stro ny – pra cow nik Ju gen d-
am tu b! dzie si! bro ni&: sk%d ma my
wie dzie", ja ki jest po wód za nie dba nia
ba da$? Mo g&y nim by" 'la dy po bi cia czy
prze stepstw na tle sek su al nym... Cza sem
le piej wej'" z bu ta mi w czy je' #y cie
i prze ko na" si!, #e nie po trzeb nie, ni# za -
re ago wa" o je den dzie$, jed n% go dzi n!,
jed n% mi nu t! za pó( no.

S% spra wy, któ rych roz wi% za nie jest
w r! kach praw ni ków i po li ty ków: zbyt
ni ska kom pe ten cja wie lu urz!d ni ków,
bez ka ro'" dzia &a$ urz! dów, nie jed no -
krot nie sprzecz nych z de cy zj% s% du ro -
dzin ne go, brak kon tro li nad Ju gen dam -
ta mi, bier no'" pol skich w&adz, któ re
w kry tycz nym mo men cie, gdy pol skie -
mu oby wa te lo wi od bie ra ne s% dzie ci, co
naj wy #ej wy sta wia j% przed sta wi cie la,
wspie ra j% ce go sw% obec no 'ci% ra czej
'cia ny sa li roz praw, a nie ro dzi n!. „Te -
go si! na ko la nach nie wy wal czy” – pod -
kre 'la mec. Ham bu ra. Cho wa niem g&o -
wy w pia sek te# nie...

Ale naj wa# niej sz% tar cz% wo bec fak -
tycz nych nad u#y" Ju gen dam tów jest, by -
&a i po zo sta nie ro dzi na. Nie tyl ko ta naj -
bli# sza, ro dzi ce i dzie ci, tak #e sze rzej
ro zu mia na: dziad ko wie, ciot ki, ku zy no -
stwo. Po pro stu ro dzi na. Sze reg osób,
na któ re mo# na li czy", któ re po mo g%
m&o dym ro dzi com, po mo g%, kie dy po cie -
chy s% w trud nym okre sie doj rze wa nia,
po dzie l% opie k! nad dzie" mi czyn nych
za wo do wo mam i oj ców, a przede
wszyst kim – któ re s%. Ta ka ro dzi na ma
du #o wi!k sze szan se w&a 'ci wie przy go -
to wa" do #y cia war to 'cio wych, do brych
i m% drych lu dzi, któ rzy sa mi ro zu mie j%
i ja ko ro dzi ce nie za po mn%, #e dziec ko
nie jest ni czy j% w&a sno 'ci%, ani pa$ stwa,
ani urz! du, ani oj ca, ani ma my. Dziec ka
si! „nie po sia da”. Je si! „do sta je”.

!
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W listopadzie Chorzów po!egna" cz"owieka ju! za !ycia okrzykni#tego
legend$. %mier& Gerarda Cie'lika sprawi"a, !e tysi$ce ludzi dotkliwie
odczu"o brak, utrat#, ból, ale te! na nowo odkry"o w sobie dum#,
do'wiadczaj$c wznios"o'ci i braterskiej wspólnoty. To w"a'nie dlatego
dni, które nast$pi"y po 'mierci jednego z najwybitniejszych chorzowian,
by"y tak niezwyk"e. Zbieg"y si# te! – tak chcia" los – ze 'wi#towaniem
w mie'cie osiemdziesi$tej rocznicy zdobycia przez „Niebieskich”
pierwszego tytu"u Mistrza Polski. 

Majster 
z Wielkich Hajduk

Bo che nek chle ba 
i wia der ko w# gla

!mier" Ge rar da Cie #li ka sta $a si%
w je go ro dzin nym mie #cie cza sem

za my #le nia, ale i si $y, bo uka za $a
cho rzo wia nom, w kr% gu ja kich war -
to #ci &y j', wo kó$ ja kich spraw na dal
po tra fi' si% $' czy", ja kiej spu #ci zny
sta li si% po wier ni ka mi. Od dnia uro -
dzin 29 kwiet nia 1927 ro ku a&
do #mier ci 3 li sto pa da 2013 ro ku
naj wy bit niej szy pol ski pi$ karz lat
pi%" dzie si' tych XX wie ku nie opu #ci$
Haj duk i Cho rzo wa. By$ sze #cio let nim
ch$op cem, gdy Ruch Wiel kie Haj du -
ki pierw szy raz zdo by$ ty tu$ mi -
strzow ski (jesz cze na bo isku zwa nym
„ha sio kiem”, po wsta $ym na prze ciw -
ko obec nej SP nr 34, gdzie dzi siaj
znaj du j' si% ogród ki dzia$ ko we),
a dzie wi% cio lat kiem, gdy wy bu do -
wa no je go uko cha ny sta dion. Wte dy
ko pa$ ju& szma cian k%, z któ r' si% nie
roz sta wa$. Gra$ z ko le ga mi na bo sa -
ka, a zda rza $o si%, &e za miast w pi$ k%,
kop n'$ w ka mie(: „Naj gor sze by $o
szo ro wa nie nóg. Przed po $o &e niem si%
do $ó& ka no gi mu sia $y by" czy -
ste” – mó wi$. Nie mia$ $a twe go dzie -
ci( stwa. W pierw szych dniach woj ny
stra ci$ oj ca (po wsta( ca #l' skie go,
któ ry w 1922 r. prze niós$ si% do Haj -
duk z po zo sta j' cej w Niem czech cz% -
#ci !l' ska). Co dzien nie o 4.00 ra no
wsta wa$, by przed pój #ciem do szko -
$y po ma ga" w po bli skiej pie kar ni.

Do do mu wra ca$ z bo chen kiem chle -
ba i wia der kiem w% gla. 

Do ostat nich dni Ge rard Cie #lik za -
sia da$ na try bu nach, gdy tyl ko gra li
„Nie bie scy” i gdy po zwa la $o zdro wie.
Kie dy py ta no go, co s' dzi o nada niu
sta dio no wi „Ru chu” Cho rzów je go
imie nia, za wsze po wta rza$, &e „ni ko go
nie by $o nad Er ne sta Wi li mow skie go”,
a jed no cze #nie pod kre #la$: „Mo im ido -
lem by$ Ge rard Wo darz. Im po no wa$ mi
pod ka& dym wzgl% dem. I ja ko pi$ -
karz, i ja ko cz$o wiek”. O Teo do rze Pe -
ter ku, trze cim z wiel kich przed wo -

jen nych pi$ ka rzy „Ru chu”, po wie dzia$:
„[…] za ch% ca$ mnie do wal ki z dry bla -
sa mi jak rów ny z rów nym. Prze ko ny -
wa$, &e wca le ba" si% ich nie mu sz%.
Wma wia$ mi na wet, &e mam nad ni mi
prze wa g%, bo je stem lek ki jak piór ko”.

„Mo je miej sce jest tu”

Le gen da Ge rar da Cie #li ka wy ra sta
z &y cio daj ne go pnia tak fun da -

men tal nych war to #ci, jak wier no#"

JACEK 
KUREK
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i lo jal no!", od da nie i szcze ro!", pro sto -
li nij no!" i sza cu nek, pa trio tyzm i pra -
ca. Ro dzin ne go mia sta nie chcia# opu -
!ci" ani wte dy, gdy za mie rza li Go
za trzy ma" Bry tyj czy cy, ani gdy w $o -
dzi przy go to wa no Mu nie mal luk su so -
we, kil ku po ko jo we miesz ka nie, co
w la tach pi%" dzie si& tych XX wie ku by -
#o po ku s& bar dzo trud n& do od rzu ce nia.
„Cze go ja bym tam szu ka#? Mo je
miej sce jest tu” – od po wia da# krót ko
na za czep ne py ta nia. Cz#o wiek, któ re -
go zna #a ca #a Pol ska, je den z naj wy bit -
niej szych w jej hi sto rii pi# ka rzy, do ko' -
ca pra gn&# po zo sta" mi% dzy swo imi 
– a wi%c ty mi, z któ ry mi (y#, dla któ -
rych od no si# suk ce sy i po !ród któ rych
osta tecz nie spo cz&#. Da# im za tem tak -
(e to jed no cz& ce miej sce, ja kim jest ów
grób, znak pa mi% ci i czci, miej sce
dro go cen ne, skar biec i po mnik. Tu
ju( te raz przy cho dz& po po krze pie nie
i po si #%… 

Cho rzo wia nie, miesz ka' cy mia sta,
któ re go przy sz#o!" nie ry su je si% ja sno
(y j& ze !wia do mo !ci&, (e by# z ni mi
kto!, ko go da rzy li nie k#a ma nym sza -
cun kiem, kto!, kto ju( za (y cia sta# si%
le gen d& – jak mó wio no od nie dzie li 3
li sto pa da 2013 ro ku – le gen d& bez ko' -
ca… Ale Ge rard Cie !lik ni gdy nie 
da wa# od czu", (e jest te go !wia dom.
S#a wy swo jej nie ce le bro wa#. )y#
zwy czaj nie. Je go wia ry god no!", a tak -
(e kunszt te go, co ro bi#, to war to !ci,
któ rych dzi! wy pa tru je my z t% sk no t&.
Pa trz&c na t#u my zgro ma dzo ne na sta -
dio nie „Ru chu” w wi gi li% po grze bu
i na za jutrz pod czas ostat niej dro gi
Ge rar da Cie !li ka…, zo ba czy" mo( na
by #o lu dzi, któ rzy wci&( chc& wie rzy",
(e war to !ci te nie prze mi ja j&. Bo gdy -
by mia #o by" ina czej, co by po zo sta -
#o???

Ca !a dru "y na wy gra !a

Ge rard Cie !lik to tak (e war to!",
któ ra zde cy do wa nie wy kra cza

po za prze strze' ro dzin nych stron.
Nie d#u go po po grze bie na je go gro bie
zna la z#a si% ta blicz ka z na pi sem: „Cie -
!li ki S#upsk”... Jest od daw na pa tro -
nem s#up skiej szkó# ki pi# kar skiej
(Mi% dzysz kol ne go Klu bu Spor to we go
„Cie !li ki”). Zna #a go i po dzi wia #a
ca #a Pol ska. Ge rard Cie !lik by# au to -
ry te tem w cza sach po zba wio nych au -
to ry te tów, by# kim!, dla ko go idee, któ -
rym po !wi% ci# (y cie, sta no wi #y (y w&
tre!". Mó wi# ma #o… Jed nak ca #y by#
moc nym s#o wem urze czy wist nia j& -
cym si% w !wia dec twie pro sto li nij ne -
go (y cia. Wiel ko!" Cie !li ka to nie teo -
ria, ale w naj !ci !lej szym s#o wa te go
zna cze niu prak ty ka. I dla te go w dniu
!mier ci jed ne go z naj s#yn niej szych po -
wo jen nych pol skich pi# ka rzy tak wie -
lu lu dzi po czu #o smu tek, ale i si #%.
A wzmo g#a si% ona jesz cze bar dziej

kil ka dni pó* niej, gdy w czwart ko wy
wie czór, 7 li sto pa da, na sta dion „Ru -
chu” przy sz#o kil ka ty si% cy osób, by
po (e gna" „ma #e go #&cz ni ka”, a na za -
jutrz jesz cze wi% cej, by to wa rzy szy"
Mu w ostat niej dro dze. Nad gro bem
pre zes Pol skie go Zwi&z ku Pi# ki No( -
nej Zbi gniew Bo niek po wie dzia#, (e
przy je( d(a# do Cho rzo wa wie lo krot -
nie, naj cz% !ciej ja ko za wod nik prze -
ciw nej „Ru cho wi” dru (y ny i za uwa -
(a#, jak wszyst ko si% zmie nia: pi# ka rze,
tre ne rzy, dzia #a cze… Tyl ko On, Ge -
rard Cie !lik, za wsze ten sam sie dzia#
nie zmien nie na swo im miej scu na try -
bu nie. 

By# nie w&t pli wie swo jej zie mi zna -
kiem i osto j&, gwa ran tem trwa #o !ci
naj pi%k niej szych, spor to wych tra dy cji
mia sta. Tym sa mym sta# si% war to !ci&
wszyst kich mi #o !ni ków pi# ki no( nej
w Pol sce. Strze li# w naj wa( niej szym ze
swo ich me czów, tym z 20 pa* dzier ni -
ka 1957 ro ku z ZSRR bo daj dwie naj -
s#yn niej sze bram ki w hi sto rii pol skie -
go fut bo lu (pew nie tyl ko ta strze lo na
nie mal rów no szes na !cie lat pó* niej
przez Ja na Do mar skie go na We mbley
mia #a po dob n&, cho" z in ne go po wo du,
ran g%). 

Gdy Pol ska wy gry wa #a w pa mi%t nym
me czu z ZSRR, mia #o to zna cze nie
sym bo licz ne. Oka zy wa #o si%, (e w rów -
nych wa run kach mo (e my po ko na" na -
wet to mo car stwo. Cie !lik za wsze
z kon se kwen cj& po wta rza#, (e wy gra -
#a wte dy ca #a dru (y na… Ko le gów
z bo iska ce ni#, a ry wa li sza no wa#…
W re pre zen ta cji Pol ski ro ze gra# 45
me czów i strze li# 27 bra mek… 
W Li dze za gra# 12 se zo nów (1948–
1959), ro ze gra# w niej 237 me czów
i strze li# 167 bra mek. Trzy ra zy (1951–
1953) ze swo j& dru (y n& zdo by wa# ty -
tu# mi strzow ski i raz Pu char Pol ski
(1951). W la tach 1952–1953 by# naj lep -
szym snaj pe rem Li gi. Wszyst kich bra -
mek, jak przy pusz cza# Raj mund Han -
ke, strze li# Cie !lik mo (e z 800. On sam
przy zna wa# si% skrom nie naj wy (ej
do 500… Jed nak te licz by, mi mo (e im -
po nu j& ce, tak na praw d% nie wie le mó -
wi&… 

Ma de in Po land

Poza ko' cze niu pi# kar skiej ka rie ry
Ge rard Cie !lik, by móc god nie

(y", pra co wa# w hu cie. By# to ka rzem.
Na pi# ce no( nej nie do ro bi# si% prze cie(
(ad ne go ma j&t ku... Wraz z Cie !li kiem
ode sz#a w pol skim spo rcie ca #a epo ka.
Czas, w któ rym sport na naj wy( szym
po zio mie upra wia no z en tu zja zmem
i ra do !ci&, nie ba cz&c na kwe stie fi nan -
so we. Gdy uczci wo!" mia #a swo je
miej sce tak (e na bo isku. Jak przy po mi -
na# wy traw ny bio graf „uro dzo ne go
na bo isku”, Ra fa# Za rem ba, jed ne go
z naj lep szych w hi sto rii cho rzow skie -

go klu bu pi# ka rza, Er ne sta Wi li mow -
skie go, na k#o nio no do gry za etat, któ -
ry mia# otrzy ma" w haj duc kiej hu cie.
A Ge rard Cie !lik za zdo by cie pierw sze -
go mi strzo stwa Pol ski w 1951 r. otrzy -
ma# w na gro d%... swe ter, z któ re go
zresz t& bar dzo si% cie szy#. Po woj nie
gra# w hut ni czych bu tach. Do sta# je
z de pu ta tu. A na pi# kar skie prze ro bi# je
klu bo wy szewc. W 1952 ro ku przy -
wióz# w pre zen cie dla ma my ele ganc -
ki, za gra nicz ny (jak s& dzi#) ma te ria#
na su kien k%. By# wy j&t ko wo za do wo -
lo ny z za ku pu, zw#asz cza (e po dob ny
luk sus w kra ju by# prak tycz nie nie osi& -
gal ny. Ale( si% zdzi wi#, gdy po roz pa -
ko wa niu, ju( w do mu, prze czy ta#
na met ce: „Ma de in Po land. Za k#a dy
Tek styl ne w Biel sku -Bia #ej”. Na szcz% -
!cie Ma mie si% spodo ba#… I to wy star -
czy #o…

Ra fa# Za rem ba wspo mi na#: „Rok
1981. Po wy gra nym me czu Ru chu
Cho rzów z Le gi& War sza wa 4:1 (!),
z wy pie ka mi na twa rzy wra cam do do -
mu na ro dzin n& uro czy sto!". Dziad ko -
wie, ro dzi ce, spo re gro no wuj ków
i cio tek. Ja, pod eks cy to wa ny zwy ci% -
stwem 13-la tek, za czy nam opo wia -
da" o !wiet nym wy st% pie „Nie bie -
skich”, gdy kto! po chwi li prze ry wa
i mó wi: – Ale dzi! i tak nie ma ta kich
pi# ka rzy, jak Cie !lik. 

Ja sne, (e wcze !niej przy ró( nych
oka zjach s#y sza #em o le gen dar nym
„Ma #ym #&cz ni ku”, ale tu na gle „mo ich
wspó# cze snych bo ha te rów” usu wa si%
g#% bo ko w cie', bo za miast o nich,
wszy scy tyl ko Cie !lik i Cie !lik… – Lu -
dzie! Prze cie( przed chwi l& wy gra li !my
z Le gi& 4:1! – wo #am roz pacz li wie
w du chu. Ale je stem bez szans. O by -
#ym za wod ni ku Ru chu (y wo dys ku tu -
j& ju( za rów no pa no wie, jak i pa nie. Po -
zo sta #o tyl ko s#u cha". Wszy scy
zgod ni – lep sze go pi# ka rza w Cho rzo -
wie nie by #o!

To mo ment, kie dy zro zu mia #em,
jak wa( n& po sta ci& by# Ge rard Cie -
!lik”.

Ka zi mierz Gór ski po wie dzia# o Cie -
!li ku: „By# ulu bie' cem na wszyst kich
sta dio nach w Pol sce. Mia# nie prze -
ci%t ny ta lent”. W#o dzi mierz Lu ba' ski
do da wa#: „Ge rard, da #e! przy k#ad mnie
i wie lu mo im ko le gom, jak na le (y po -
st% po wa", gra" i zwy ci% (a"”. An to ni
Piech ni czek po wta rza#: „O je go ma gicz -
nych wy st% pach opo wia da #o si% w ka( -
dym do mu”. Ed mund Zien ta ra, ko le ga
z re pre zen ta cji i ry wal z Le gii, tak opo -
wia da# przed la ty o Ge rar dzie Cie !li ku
w ty go dni ku „Pi# ka No( na”: „Nie do !ci -
gnio ny na bo isku, by# za ra zem cz#o wie -
kiem nie s#y cha nie to wa rzy skim, bez po -
!red nim, po tra fi& cym zjed ny wa" so bie
przy ja ció#. Ten styl by cia, kul tu ra, si #&
rze czy prze no si #y si% na bo isko. Pro sz%
so bie wy obra zi", (e ry wa lom po pro stu
nie wy pa da #o ata ko wa" go w spo sób
brzyd ki, fau lo wa". Fan ta stycz na oso bo -
wo!"!”.



12

„Nasz lo kal ny !wiat”

Es ty m! da rzy" Ge rar da Cie #li ka
po cho dz! cy z Tar now skich Gór,

wier ny ki bic „Ru chu” Cho rzów prof.
Jan Mio dek. Po #mier ci swo je go bo -
ha te ra na pi sa": „M"od szym po ko le -
niom trud no so bie na wet wy obra zi$,
czym dla nas, rocz ni ków tu% po wo -
jen nych, by" Ge rard Cie #lik. Tra we -
stu j!c ty tu" zna nej ksi!% ki Krzysz to -
fa Teo do ra To eplit za Miesz ka! cy

ma so wej wy obra" ni, mo% na po wie -
dzie$, %e by" naj wi&k szym bo ha te rem
tej %e ma so wej wy obra' ni, i to 
bo ha te rem bez kon ku ren cyj nym, bo
prze cie% fut bol to od za wsze naj po -
pu lar niej sza dys cy pli na spor tu,
a i kon ku ren tów zbyt wie lu w tam -
tych la tach cho rzo wia nin nie mia".
«Pan by" dla nas Bo giem!» – wy -
krzyk n!" kie dy# do Cie #li ka... ksi!dz
pra "at Ku rzaj, dusz pa sterz Po la ków
w Tek sa sie, ro dem z pod k& dzie rzy( -
skich S"a wi& cic. Zwie( cze niem, uko -
ro no wa niem tej %e po pu lar no #ci by "y
dwie bram ki na past ni ka Ru chu strze -
lo ne Lwo wi Ja szy no wi w pa mi&t nym
me czu ze Zwi!z kiem Ra dziec kim
na Sta dio nie )l! skim 20 pa' dzier ni -
ka 1957 ro ku. Na ta k! ogól no na ro do -
w! eu fo ri& trze ba by "o cze ka$ do 16
pa' dzier ni ka ro ku 1978, kie dy to
Ka rol Woj ty "a zo sta" wy bra ny na pa -
pie %a”. I do da wa" mistrz pol sz czy zny:
„Co wi&c czu "em w ostat nich dniach,
trud no na wet opi sa$. A mój stan du -
cha w nie dzie l&, kie dy do wie dzie li -
#my si& o Je go #mier ci, em pa tycz nie
ode bra" mój star szy, o#mio let ni wnu -
czek, bo gdy mi t& smut n! wia do mo#$
te le fo nicz nie prze ka zy wa", po pro stu
si& roz p"a ka"”.

Pierw szy raz Jan Mio dek zo ba czy"
Cie #li ka, ma j!c 7 lat. By "o to „w tar -
no gór skim «Se dlacz ku», gdzie Go
mój Ta ta wy pa trzy" i do sto li ka,
przy któ rym sie dzia", pod pro wa dzi",
a ja – oczy wi #cie – z wra %e nia za nie -
mó wi "em i w ogó le no gi mi od j& "o”.
Po tem by" kra kow ski be ne fis Pro fe so -
ra w Te atrze Stu w ro ku 1998, „w cza -
sie któ re go z Pa nem Ge rar dem g"ów -
ko wa li #my, a ta #my te le wi zyj ne
i apa ra ty fo to gra ficz ne to utrwa li -
"y!”. By "y te% wspól ne chwi le w cza -
sie kon kur su „Po go do my po na szy -
mu”, a na wet wspól ne roz da wa nie
au to gra fów w ró% nych miej scach
na )l! sku. 

Pa mi& tam kon fe ren cj&, któ ra od by -
"a si& 17 pa' dzier ni ka 1998 ro ku
w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ba to ry”
i mia "a ty tu" „Nasz lo kal ny #wiat”. By -
"em pe wien, %e obec no#$ Ge rar da Cie -
#li ka „zwa bi” prof. Miod ka i na ten je -
den dzie( przy je dzie z Wro c"a wia
do Haj duk… Nie po my li "em si&. Pro -
fe sor sam to pó' niej przy zna": „[…] nie
mo g"em od mó wi$, wie dz!c, %e On

b& dzie…”. T& se sj& wspo mi na" te% ks.
Ema nu el Pie try ga. By" na niej za le d wie
kil ka mie si& cy przed tym, za nim zo sta"
mia no wa ny pro bosz czem pa ra fii #w. Ja -
dwi gi )l! skiej w Cho rzo wie. „Pa mi& -
tam ta ki – jak %e wa% ny – szcze gó" z wy -
po wie dzi prof. Miod ka o uczci wo #ci
Cie #li ka, któ ry kie dy# strze li" pi" k&
na bram k& i ta wpa d"a do niej nie pra -
wi d"o wo przez dziu r& w bocz nej siat -
ce. S& dzia od gwiz da" bram k&, ale Cie -
#lik pod szed" do nie go i przy zna", %e
bram ki nie by "o. Jak %e ta sy tu acja
kon tra stu je z po dob n! «bram k! wid -
mo» strze lo n! nie daw no na jed nym
z me czów Bun de sli gi. Pi" karz z roz pa -
czy chwy ci" si& za g"o w& po tym jak
prze strze li", cho$ pi" ka wto czy "a si&
do bram ki przez bocz n! siat k&. Gdy k! -
tem oka za uwa %y" ra do#$ ko le gów,
za cz!" si& z ni mi cie szy$, a s& dzia uzna"
go la”. 

Ksi!dz Pie try ga kil ka dni po po grze -
bie pi" ka rza na pi sa": „)p. Ge rar da
Cie #li ka po zna "em, b& d!c wi ka rym
w haj duc kiej pa ra fii pw. Do bre go Pa -
ste rza w la tach 1987–1991. Wcze #niej
oczy wi #cie ja ko ki bic by "em os"u -
cha ny z tym na zwi skiem. Mój nie %y -
j! cy oj ciec chrzest ny z Bo brow nik )l.
#p. Pa we" Mi cha lik by" za go rza "ym ki -
bi cem Ru chu Cho rzów. Ze spo tka( ro -
dzin nych pa mi& tam je go opo wie #ci,
mi& dzy in ny mi za chwy ty nad gr! Ge -
rar da Cie #li ka. Ge rard Cie #lik – jak
wszy scy wie dz! – cho dzi" re gu lar nie
do ko #cio "a Wnie bo wzi& cia Naj #wi&t -
szej Ma ryi Pan ny w Cho rzo wie Ba to -
rym. Pa mi& tam go te% ze spo tka(
na cmen ta rzu w dniu 1 li sto pa da, kie -
dy uczest ni czy "em w pro ce sji pro wa -
dzo nej przez #p. pra "a ta Fran cisz ka G& -
ba "&. Przez kil ka lat wi dzia "em #p.
Ge rar da co ro ku w tym sa mym miej -
scu na cmen ta rzu przy ul. Gra nicz nej,
gdzie zo sta" te% po cho wa ny w pi! tek 8
li sto pa da”. 

W rze czy sa mej – s"yn na by "a 
w sta ro haj duc kim ko #cie le 13. "aw ka,
w któ rej sia da" na wet w te nie -
dzie le, gdy „Ruch” gra" me cze wy jaz -
do we.

Na nie bie skich sta dio nach

Nie d"u go po po grze bie, 15 li sto pa da,
w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ba to -

ry” ki bi ce „Ru chu” #wi& to wa li osiem dzie -
si! t! rocz ni c& pierw sze go zdo by te go
przez „Nie bie skich” ty tu "u Mi strza Pol -
ski. Du %a sa la wy pe" nio na by "a po brze -
gi. I za pa no wa" ten sam duch wspól no ty
od pierw szych se kund, gdy pro wa dz! cy
wie czór Bog dan Ka lus po pro si" zgro ma -
dzo nych o uczcze nie pa mi& ci Ge rar da
Cie #li ka, Hen ry ka Du szy i Je rze go Wy -
rob ka mi nu t! ci szy (wszy scy trzej zmar li
w mi nio nym 2013 ro ku)… Ale wie czór
za ty tu "o wa ny Maj stry z Wiel kich Haj duk

nie by" cza sem smut ku, by" wspól nym
prze %y wa niem te go, co naj pi&k niej sze…
Przy wo "a" bo wiem wia r& w sport, któ ry
dla bied nych ch"op ców z przed wo jen nych
Wiel kich Haj duk sta wa" si& bra m! do %y -
cia spe" nio ne go, sport, z któ rym wi! za -
"y si& wznio s"e war to #ci i czy sto#$ tak bar -
dzo dzi# upra gnio na... 

Przy by wa wspo mnie( i gro bów. A hi -
sto ria trwa. Dzie( po dniu to czy si& swo -
im ryt mem. Z ka% dym ro kiem je ste #my
bar dziej do #wiad cze ni, ale te% bar dziej
od po wie dzial ni, za to, co nam po wie -
rzo no. I cza sem ze zdu mie niem od kry -
wa my, %e je ste #my bez piecz ni, bo ci,
któ rzy od cho dz!, po zo sta j!… Za wsze
bo wiem gro by na szych zmar "ych oca -
la j! tych, któ rzy po tra fi! o nie dba$…

Kto# z in ter nau tów na wie#$ o #mier -
ci s"yn ne go pi" ka rza na pi sa": „Oj, to
Pan bó cek si& cie szy, %e Pan Ge rard za -
si li je go nie bie sk! dru %y n&, tyl ko my,
«Nie bie scy», tu, na zie mi, od czu wa my
z te go po wo du ogrom n! pust k&. Du %o
go li, Pa nie Ge rar dzie, na tych nie bia( -
skich sta dio nach!” 

I te go %ycz my tak %e so bie te raz
na pro gu no we go 2014 ro ku, tu, gdzie
je ste #my... Du %o go li... Zw"asz cza tych
strze lo nych w me czach prze ciw tak
wszech obec nym dzi#, wsze la kim, nie -
zli czo nym „dru %y nom” po gr! %a j! cym
pi&k ne idee spor tu... 

!
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No wo rocz ny
opty mizm 

– pi!k ne umy s"y 
i trans pa ren cja

! Re gio nal ne po wa by 

W ostat nich mie si# cach i ty go -
dniach ro ku ró$ no ra kie in sty tu cje,
pol skie i mi! dzy na ro do we, pu bli ku -
j# wa$ ne oraz po wszech nie ko men -
to wa ne ra por ty. I tak In sty tut Ba da%
nad Go spo dar k# Ryn ko w# z Gda% -
ska og"o si" in for ma cje o atrak cyj no -
&ci pol skich wo je wództw. Jak wia -
do mo re gio ny mo g# by' dla in we sto -
rów po wab ne lub, prze ciw nie, od py -
cha j# ce. W tym szcze gól nym ran kin -
gu wo je wództw oce nie pod le ga do -
st!p no&' trans por to wa, za so by
i kosz ty pra cy, re gio nal ny ry nek
zby tu, in fra struk tu ra go spo dar cza, in -
fra struk tu ra spo "ecz na, bez pie cze% -
stwo oraz ak tyw no&' wo bec in we sto -
rów. Po raz ko lej ny oka zu je si!, $e
wo je wódz two &l# skie nie ma dla sie -
bie, i chwa "a Bo gu, kon ku ren cji. Wy -
prze dza pod wzgl! dem in we sty cyj -
nej atrak cyj no &ci dol no &l# skie i ma -
zo wiec kie, któ re go po t! g! bu du je
mia sto sto "ecz ne. W ogo nie wlo k#
si!, jak za wsze, wo je wódz twa ulo -
ko wa ne na wschód od li nii Wi s"y:
pod la skie, lu bel skie, &wi! to krzy -
skie, war mi% sko -ma zur skie i pod kar -
pac kie. 

! Wie lo Pol ska i Ewan ge li sta

Nasz kraj sta je si! zwy czaj nie
Wie lo Pol sk", cho' ró$ ni ce mi! -
dzy re gio nal ne nie s# prze sad nie du -
$e i nie bez piecz ne. Ta kie dys pro por -
cje roz wo jo we wy st! pu j# we wszyst -
kich nie mal pa% stwach Sta re go Kon -
ty nen tu i &wia ta. Wa$ ne, aby nie rów -
no &ci nie za gro zi "y in te gral no &ci
kra ju i je go trwa "o &ci. Nie praw d# jest
te$ twier dze nie opo zy cyj nych po li -
ty ków g"o sz# cych, $e RP do tkni! ta
jest re gu "# (wi! te go Ma te usza. Czy -
li bo ga te wo je wódz twa sta j# si!
w pro ce sie trans for ma cji jesz cze
bar dziej za mo$ ne, a bied ne – bo le -
&nie ubo $e j#. Praw da jest jed na.
Wzra sta za mo$ no&' wszyst kich 16
re gio nów, ale te naj za mo$ niej sze bo -
ga c# si! szyb ciej ni$ naj ubo$ sze
i roz wo jo wa lu ka al bo si! po g"! bia,
al bo utrzy mu je na hi sto rycz nym
po zio mie. 

! Ra do#$ gim na zja li stów

W pierw szej de ka dzie grud -
nia 2013 ro ku og"o szo no ko lej ne wy -
ni ki ba da% nad kom pe ten cja mi
szkol ny mi pi!t na sto let nich uczniów
w 64 kra jach &wia ta. Ana li zo wa no,
w ra mach pro jek tu PI SA (Pro gram
for In ter na tio nal Stu dent As ses -
sment), umie j!t no &ci ma te ma tycz ne,

zdol no&' do czy ta nia ze zro zu mie -
niem i za kres pod sta wo wej wie dzy
z za kre su na uk przy rod ni czych.
Wci#$ mam w pa mi! ci wy nik sprzed
dwu na stu lat i za wsty dza j# co ni skie
umie j!t no &ci na szych gim na zja li -
stów. Z ka$ dym jed nak ro kiem sy -
tu acja sta le si! po pra wia "a i dzi siaj
mo$ na mó wi' o praw dzi wym suk -
ce sie edu ka cyj nym. Pol scy ucznio -
wie wy pa dli naj le piej ze wszyst kich
przed sta wi cie li Unii Eu ro pej skiej
w po tycz kach z ma te ma ty k# i za j! -
li osta tecz nie czter na ste miej sce
na &wie cie. To do bry znak dla przy -
sz"o &ci kra ju i klu czo wej w je go roz -
wo ju po wsta j# cej kla sy &red niej.
Na mar gi ne sie te go cy wi li za cyj ne -
go sko ku po ja wi "y si! dwie, co naj -
mniej, w#t pli wo &ci. W in nych ba da -
niach oka za "o si! bo wiem, $e pol scy
ucznio wie ni sko ce ni# in sty tu cj!
szko "y i wi!k szo&' z nich (69%) czas
sp! dzo ny w jej mu rach uwa $a

za stra co ny. To istot ne ostrze $e nie
dla nas wszyst kich, g"ów nie jed nak
dla na uczy cie li, ro dzi ców czy nad -
zo ru edu ka cyj ne go. Wie lu ko men ta -
to rów ana li zu j#c zna ko mi te wy ni ki
PI SA, w któ rych pol scy ucznio wie
wy prze dzi li ko mi li to nów z Re pu bli -
ki Fe de ral nej Nie miec i Wiel kiej
Bry ta nii, za sta na wia si! te$ nad wia -
ry god no &ci# re zul ta tów. A mo $e,
po pro stu, na si mi lu si% scy opa no wa -
li sztu k! wy pe" nia nia ró$ no ra kich te -
stów, jed no - i wie lo krot ne go wy bo -
ru. Oto jest py ta nie, god ne za pew -
ne Szek spi ra. 

! Mniej sko rum po wa ni?

Uka za" si! ocze ki wa ny, przez
bar dzo wie lu z nas, ra port Trans -
pa ren cy In ternat io nal, ber li% skiej
in sty tu cji pro wa dz# cej po miar ko -
rup cji w 177 pa% stwach &wia ta.
Przed sta wi cie le tej pla ców ki ko rzy -
sta j# z pro ste go mier ni ka ko rup cji.
Sto su j# bo wiem ska l! od 0 do 100,
w któ rej 0 ozna cza ko rup cj! pe" n#
i wszech ogar nia j# c#, a 100 – zu pe" -
ny jej brak. Po raz ko lej ny si!
oka za "o, $e naj bar dziej trans pa -
rent nym kra jem, o ni skiej licz bie "a -
pó wek i wzi! tek, jest Da nia (91).
Ty le sa mo punk tów uzy ska "a No -
wa Ze lan dia, a mi ni mal nie mniej
Fin lan dia, Szwe cja, Nor we gia, Sin -
ga pur, Szwaj ca ria, Ho lan dia oraz
Ka na da i Au stra lia za my ka j# ce
pierw sz# dzie si#t k! (81). Pol sk!
ulo ko wa no na naj wy$ szych z do -
tych cza so wych po zy cji, 38, ex
aequo z Su" ta na tem Bru nei, i ca" -
kiem do brym wy ni kiem punk to -
wym (60). Te go ra do sne go od czu -
cia nie zbu rzy, w $ad nej mie rze,
wy ra) nie lep sza po zy cja afry ka% -
skiej Bot swa ny czy azja tyc kie go
Bhu ta nu. 

! Na po hy bel po nu ra kom

Jak wi!c wi da', wbrew opi niom
zde kla ro wa nych mal kon ten tów, pol -
ska trans for ma cja ma wie le wy mia -
rów, a kom plet nym po ra$ kom to wa -
rzy sz# rów nie$ zda rze nia naj zu pe" -
niej po zy tyw ne. Atrak cyj no&' wo je -
wódz twa &l# skie go, uro da pol skich
umy s"ów gim na zjal nych i wi!k sza
przej rzy sto&' trans ak cji biz ne so -
wych do brze o tym za &wiad cza j#.
A za tem niech roz po cz! ty rok 2014
nie b! dzie gor szy od za ko% czo ne go,
a po ziom na ro do we go po nu rac twa
ni$ szy. (wia t"a w du szy na bli$ sz#
i dal sz# przy sz"o&'.

!
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czte ry ob raz ki !wia ta

w no cy szu mi mo rze. ko bie ty zdej mu j! je dwab ne po" czo chy
cz# sto uwa $a j!c aby nie za ci! gn!% oczka. wy cho dz! na bal kon
ota cza j! si# kwia ta mi. pa trz! jak ogie" za mie nia si# w po pió&
trak tu j! ma rze nia jak za my ka nie oczu. cza sem uda j! pe& ni# ksi# $y ca

w no cy szu mi mo rze. m#$ czy' ni za my ka j! okno kom pu te ra
z pr#d ko (ci! (wia t&a po ko nu j! kon ty nen tal n! od le g&o(% mi# dzy 
przed po ko jem a zwit kiem skar pe tek. czu j! jesz cze od cisk kie row ni cy 
by prze ci sn!% si# przez tu nel na jezd ni. le $!c na wznak 
pla nu j! re mont su fi tu

w no cy szu mi mo rze. dzie ci kasz l! przez sen
gry pa tym ra zem prze bie ga bez po wi k&a". do t!d nie poj mu j!
dla cze go ka sia z s! sied nie go blo ku nie wy cho dzi na dwór

w no cy szu mi mo rze. bóg na roz gwie$ d$o nym nie bie
wy gl! da tak ko lo ro wo. co chwi l# mru ga ocza mi ko met
otwie ra i za my ka
po wie ki

wi tra "e god no !ci

nie mów do cho le ry i$ to naj lep sza dziel ni ca uro czy za k! tek 
kie dy &a pie za gar d&o pod je$ d$a j! ca ka ret ka z krzy $em 
a pa ni ewa chy& kiem wy ci! ga ze (miet ni ka bla sza ne pusz ki 
skur czo na do (rod ka prze obra $a si# z mo ty la w g! sie ni c# 
nie wie rz# $e to spraw ka nie za le$ ne go bo ga kie dy zni ka j!
po kry wy stu dzie nek za mie nio ne na mi sk# prze trwa nia
tak &a two wpa(% w dziu r# i po le cie% nie wia do mo gdzie
po strz# pio ne nie bo pod g&o w! prze $u ta ga ze ta 
do no si o grec kiej pla $y (wia to wym kry zy sie i tu ne lu 
na wi s&o stra dzie. kiep ski dzie" dwie bu tel ki za pa zu ch! 
ko lek cja szkie &ek szkla ne do my ro bi si# cie p&o i b&o go

co jest da lej za dnem kró lem ar cy ka te dr!
pu stym ja d&o spi sem wy kroch ma lo n! ko szu l! 

spo koj ny bóg wspa nia &y kraj
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im mu ni tet

w nie dziel ny wie czór przed re alem ruch
ko smicz ne za ku py wszyst kie go co si! mo "e przy da# 
na po tem 
wy ra sta j$ wci$" no we k!p ki drzew
mio ta j$ cy si! mi! dzy au ta mi za t%o czo ny par king 
wgnie cio na ma ska sta re go ci tro ena
szkie% ka re flek to ra emi to wa ne w po wie trze
&le pa "a rów ka prze wier ca za snu te ciem no &ci$ nie bo
po wie dzia% "e jest po li ty kiem po win no si! ogl$ da#
wia do mo &ci aby nie po my li# im mu ni te tu z pia skiem 
na bu tach. dy gn$# sta n$# jak s%up so li prze %kn$# 
z%$ &li n! i s%o wa wy pa lo ne na j! zy ku
mrów ki nie da j$ si! zdep ta# 
zbie g%y si! szyb ko prze cho dz$c do ata ku 
ob %a "$ ukry te miej sca
wy star czy kij w mro wi sko

re mont 

to de ner wu j$ ce tak sie dzie# i pa trze# na po ci$ gi. dud ni$ 
mi ja j$c ska le czo ne mia sta roz pa d%e ka mie nie p!k ni! te wsie
ob%$ ka n$ ko bie t! któ ra po imie niu ko go& wo %a kr$ "$c po pe ro nie 
w kie run ku cz! sto cho wy. mó wi$ "e za bi% go po spiesz ny 
gdy usu ni! to post ko mu ni stycz n$ k%ad k!
w ma rze niach pod ziem ne przej &cie
do wiecz no &ci
za my kam pa ra sol ro &nie gó ra %u sek s%o necz ni ka 
mo" na po zbie ra# lub kop n$# za nim us%y sz! za spa ny g%os
za wia dow cy i dal sze opó' nie nie z pi$ tej pi!t na &cie na siód m$
z mi nu ta mi. roz stra ja mnie przej mu j$ ce wo %a nie: he niek he niek 
nie na wi dz! si! ba# nie na wi dz! re mon tów 
w%a snych my &li kr$ "$ cych czar nych ja skó %ek 
d%u ba nia pe stek 
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/Z li stu hr. A.P. T...ja/

ie ma wy! sze go sta nu du chow ne go nad stan za kon ny, i oby kie dy"
spodo ba #o si$ Bo gu ubra% nas w pro sty mni si ha bit, tak ut$ sk nio ny

przez du sz$ mo j&, o któ rym ju! my"l sa ma spra wia mi ra do"%! Jed na ko -

wo! bez we zwa nia Bo skie go nie da si$ te go uczy ni%. A!e by zdo by% pra wo od da -

le nia si$ od "wia ta, trze ba umie% po !e gna% si$ ze "wia tem. „Roz daj ca #e swo je mie -

nie n$ dza rzom i do pie ro wte dy id' do klasz to ru” – tak mó wi& wszyst kim tam

id& cym. Pan jest bo ga ty, mo !e Pan roz da% swo je mie nie n$ dza rzom; ale có! od da%
mo g$ ja? Mo je bo gac two nie w pie ni& dzach. Bóg po zwo li# mi na gro ma dzi% tro-

ch$ mie nia w umy "le i du szy, da# mi te! pew ne zdol no "ci, po !y tecz ne i po trzeb ne

dru gim – tak wi$c, po wi nie nem roz da% to mie nie tym, któ rzy go nie po sia da j&, a po -

tem ju! wst& pi% do klasz to ru. Wsze la ko i Pan dzi$ ki je dy nie owe mu roz da niu pie -

ni$ dzy nie otrzy ma ku te mu pra wa. Gdy by Pan by# przy wi& za ny do swo je go bo -

gac twa i by #o by Pa nu trud no z nim si$ roz sta%, to co in ne go; lecz Pan och#ód# dla

nie go, dla Pa na jest ono te raz ni czym – gdzie! te dy Pa( ski czyn i Pa( ska ofia ra?

Czy wy rzu ci% za okno zb$d n& rzecz zna czy wy "wiad czy% do bro swo je mu bra tu, ma -

j&c na my "li do bro w wy so kim sen sie chrze "ci ja( skim? Nie, dla Pa na, tak sa mo jak

dla mnie, za mkni$ te s& drzwi do upra gnio ne go miesz ka nia. Pa( ski klasz tor – to Ro -

sja! Nie ch!e Pan, w wy obra' ni, w#o !y na sie bie mni si ha bit, i umar twiw szy si$, ale

nie dla niej, dla sa me go sie bie, za cznie w niej dzia #a%. Ro sja wzy wa te raz swo ich

sy nów moc niej ni! kie dy kol wiek. Du sza bo li j& tak bar dzo, !e s#y cha% krzyk tej cho -

ro by du szy. Przy ja cie lu mój!, czy ma Pan ser ce nie czu #e, czy te! nie wie Pan, czym

jest Ro sja dla Ro sja ni na. Pro sz$ so bie przy po mnie%, !e kie dy tyl ko spa da #o na ni&
nie szcz$ "cie, wów czas mni si wy cho dzi li z klasz to rów i sta wa li obok in nych, i! by

j& ra to wa%. Mni si Osl ja ba i Pie re swiet, z b#o go s#a wie( stwem sa me go prze ora, wzi$ li
do r$ ki miecz, sprzecz ny z pra wem Chry stu so wym, i po le gli na po lu bi twy, a Pan

nie chce prze j&% ni wy spo koj ne go oby wa te la, i to gdzie? – w sa mym ser cu Ro sji.

Niech Pan si$ nie wy ma wia bra kiem kom pe ten cji – ma Pan w so bie wie le zdol no -

"ci, któ re s& te raz Ro sji bar dzo po trzeb ne. B$ d&c gu ber na to rem w dwóch ca# ko wi -

cie prze ciw staw nych gu ber niach, wy pe# niw szy to za da nie. Bez wzgl$ du na wszyst -

kie Pa( skie ówo cze sne nie do stat ki, ze bra# Pan wie le bez po "red nich i kon kret nych

in for ma cji o spra wach, dzie j& cych si$ we wn&trz Ro sji i po zna# Pan od "rod ka jej

rze czy wi sty ob raz. Ale to nie jest g#ów ny po wód, i nie na ma wia# bym Pa na do s#u! -
by, bez wzgl$ du na ca #& Pa( sk& wie dz$, gdy bym nie do strzeg# w Pa nu pew nej w#a -

"ci wo "ci, któ ra, mo im zda niem, ma wi$k sze zna cze nie ni! wszyst kie in ne, w#a "ci -

wo "ci ta kiej oto, i! by, nie trosz cz&c si$ o nic, nie pra cu j&c sa me mu, nie omal le ni&c
si$, umie% zmu si% wszyst kich in nych do wy t$ !o nej pra cy. U Pa na wszyst ko po ru -

sza si$ szyb ko i ce lo wo; i kie dy, dzi wi&c si$, py ta no Pa na: „Ja ka! te go przy czy -

na?” – Pan od po wia da#: „Wszyst ko dzi$ ki urz$d ni kom, tra fi li mi si$ spraw ni

urz$d ni cy, któ rzy nie po zwa la j&, abym co kol wiek ro bi# sam”; i kie dy sz#o o wy ty -

po wa nie do na gród, Pan za wsze sta wia# w pierw szym sze re gu swo ich urz$d ni ków,

wszyst ko przy pi su j&c im, so bie – ni cze go. Oto g#ów na Pa( ska za le ta, nie mó wi&c
ju! o umie j$t no "ci do bra nia so bie wspó# pra cow ni ków. Nie dziw prze to, !e urz$d -

ni cy u Pana do s#ow nie wy cho dzi li z sie bie, a je den za pi sa# si$ w pa mi$ ci tym, !e
na ba wi# si$ su chot i umar#, cho cia! Pan ze wszyst kich si# sta ra# si$ od ci& gn&% go

od spra wy. Oto, cze go nie zro bi Ro sja nin, je "li go na czel nik po trak tu je w ten w#a -

"nie spo sób! Ta Pa( ska ce cha jest te raz bar dzo po trzeb na, w#a "nie te raz, w cza sach

sa mo lub stwa, kie dy ten czy ów na czel nik my "li o tym, jak by tu wy su n&% na wi -

dok sa me go sie bie i wszyst ko przy pi sa% tyl ko so bie. Po wia dam Pa nu, !e z t& Pa( -
sk& ce ch& jest Pan te raz szcze gól nie po trzeb ny Ro sji… i do praw dy, grze szy Pan,

nie czu j&c te go! I ja bym zgrze szy#, gdy bym nie uka za# te go Pa( skie go przy mio -

tu. Jest on bo wiem naj cen niej szym Pa( skim mie niem; pro sz& Pa na o ów przy miot

naj ubo! si z bied nych, a Pan ni czym skne ra za mkn&# go na klucz i jesz cze uda je g#u -

che go. Za #ó! my, !e te raz uwa !a Pan, i! nie przy stoi i"% na to sa mo sta no wi sko, ja -

kie pia sto wa# Pan dzie si$% lat te mu, nie dla te go, aby by #o za ni skie dla Pa na – dzi$ -
ki Bo gu, nie jest Pan pró! ny i w Pa( skich oczach !ad na s#u! ba nie jest za ni ska – ale

dla te go, !e Pa( skie zdol no "ci, w spo sób na tu ral ny roz wi n$ #y si$ tak, i! po trze bu -

j& dla w#a sne go po kar mu ni wy in nej, roz le glej szej. Có!? Ma #o! to po sad i niw w Ro -

sji. Nie ch!e Pan tyl ko si$ ro zej rzy i uwa! nie po pa trzy, a z pew no "ci& ta k& ni w$ Pan

znaj dzie. Mu si Pan po je' dzi% po Ro sji. Zna# j& Pan dzie si$% lat te mu: te raz to sta -

now czo za ma #o. W ci& gu dzie si$ ciu lat we wn&trz Ro sji dzie je si$ ty le, co w in nym

pa( stwie w ci& gu ca #e go pó# wie cza. Sam Pan prze cie! za uwa !y#, !y j&c tu taj,

za gra ni c&, !e w ci& gu ostat nich dwóch, trzech lat za cz$ li wy cho dzi% z niej lu dzie

zu pe# nie in ni, w ni czym niepo dob ni do tych, których zna# Pan jesz cze nie tak daw -

no. A!e by do wie dzie% si$, czym jest Ro sja obec na, ko niecz nie trze ba po je' dzi%
po niej sa me mu. Niech Pan nie da je po s#u chu !ad nym po g#o skom. Pew ne jest tyl -

ko to, !e jesz cze ni gdy nie by #o w Ro sji tak nie po spo li tej roz ma ito "ci i nie zgod no -

"ci opi nii i prze ko na( wszyst kich lu dzi, jesz cze ni gdy ró! ni ca w wy kszta# ce niu i wy -

cho wa niu nie ode pchn$ #a lu dzi od sie bie tak da le ko, i nie wy wo #a #a ta kie go

roz d' wi$ ku we wszyst kim. Przez to wszyst ko prze nik n&# duch plot ki, pu stych, po -

wierz chow nych wnio sków, nie do rzecz nych po g#o sek, jed no stron nych i b#a hych opi -

nii. Wszyst ko to po gma twa #o i po pl& ta #o jed ne mu czy dru gie mu je go s&d o Ro sji,
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tak i! w grun cie rze czy nie mo! na ju! wie rzy" ni ko mu. Ka! -
dy sam mu si si# do wia dy wa", ka! dy mu si sam po je$ dzi"
po Ro sji. To przede wszyst kim wyj dzie na do bre te mu, kto ja -

ki% czas prze by wa& z da la od niej i przy je cha& z g&o w' nie za" -
mio n' i %wie !'. Do strze !e wie le rze czy, któ rych nie za uwa -

!y cz&o wiek znaj du j' cy si# w sa mym %rod ku od m# tu, dra! li wy

wy czu lo ny na !y wot ne in te re sy chwi li. Niech Pan przy st' pi

do po dró !y w ta ki oto spo sób: przede wszyst kim mu si Pan

wy rzu ci" z g&o wy wszyst kie, co do jed nej, do tych cza so we

Pa( skie opi nie o Ro sji, ja kie by one tam nie by &y, niech Pan

si# wy rzek nie swo ich w&a snych kon klu zji, do ja kich ju! Pan

zd' !y& doj%", niech Pan so bie wy obra zi sa me go sie bie ja ko

cz&o wie ka, któ ry nie wie nic, i nie chaj Pan wje dzie w Ro sj#
jak w no w', do tej po ry nie zna n' Pa nu kra in#. W ten sam spo -

sób, jak ro syj ski po dró! nik, któ ry przy je! d!a j'c do ka! de go

znacz niej sze go eu ro pej skie go mia sta, spie szy obej rze"
wszyst kie je go za byt ki i oso bli wo %ci, Pan, przy je chaw szy

do pierw sze go po wia to we go, czy gu ber nial ne go Mia sta, pro -

sz# si# po sta ra" po zna" je go oso bli wo %ci. Nie w bu dow lach,

nie w ar chi tek tu rze, nie w za byt kach Pan je na po tka, lecz w lu -

dziach. Przy si# gam, cz&o wiek wart jest te go, aby mu si# przy -

gl' da" z wi#k szym za cie ka wie niem ni! fa bry kom i ru inom.

Niech Pan spró bu je tyl ko raz spoj rze" na nie go, uzbro iw szy

si# wprzód w jed n' kro pl# bra ter skiej mi &o %ci ku nie mu, a ju!
si# Pan od nie go nie ode rwie – tak da le ce sta nie si# dla Pa -

na god nym uwa gi. Niech Pan naj przód za wrze zna jo mo %ci

z ty mi spo %ród nich, któ rzy s' so l' ka! de go mia sta lub okr# -
gu; ta kich lu dzi tra fia si# dwóch lub trzech w ka! dym mie %cie.

W kil ku s&o wach scha rak te ry zu j' Pa nu ca &e mia sto, tak i! do -

wie si# Pan u $ró d&a, gdzie i w ja kich miej scach wpro wa dzi"
szcze gól ny nad zór nad ak tu al ny mi spra wa mi. Roz ma wia j'c
z czo &o wym przed sta wi cie lem ka! de go sta nu (wszak z Pa nem

wszy scy ch#t nie roz ma wia j' i od s&a nia j' si# z nie spo ty ka n'
otwar to %ci'), do wie si# Pan od nie go czym jest ka! dy stan

w je go obec nej po sta ci. Roz trop ny i ru chli wy ku piec w lot ob -

ja %ni Pa nu czym jest ku piec two w ich mie %cie; przy zwo ity,

o trze$ wym umy %le miesz cza nin da Pa nu po je cie o miesz -

cza( stwie. Od urz#d ni ka -kom bi na to ra do wie si# Pan o tym

i owym, a ju! sam Pan wy czu je miej sco wy ko lo ryt i du cha

tam tej szej spo &ecz no %ci. Jed na ko wo! niech Pan bez resz ty nie

po le ga na czo &o wych przed sta wi cie lach ka! de go sta nu, le piej

niech Pan po sta ra si# od py ta" dwóch, trzech lu dzi z ka! de go

sta nu. Pro sz# nie za po mi na", !e te raz wszy scy s' w spo rze

mie dzy so b', i jed ni na dru gich nie szcz# dz' so bie k&amstw

i bez li to snych oszczerstw. Z du cho wie( stwem ry ch&o doj dzie

Pan do po ro zu mie nia, ja ko !e szyb ko na wi' !e Pan z nim zna -

jo mo%"; od du cho wie( stwa do wie si# Pan resz ty. I je !e li w ten

spo sób po je$ dzi Pan tyl ko po g&ów nych mia stach i punk tach

Ro sji, to sta nie si# dla Pa na ja sne jak s&o( ce, gdzie i w ja kim

miej scu mo !e Pan by" po !y tecz ny, i o ja kie sta no wi sko móg& -
by Pan za bie ga". A pó ki co, ju! na wet jed n' swo j' prze -

ja!d! k' mo !e Pan uczy ni" wie le do bra, je %li tyl ko Pan ze chce.

Pod czas po dró !y zja wi' si# przed Pa nem w ca &ej oka za &o %ci

ta kie chrze %ci ja( skie czy ny, ja kich nie spo tka Pan w sa mym

klasz to rze. Po pierw sze, b# d'c cz&o wie kiem przy jem nym

w roz mo wie, po do ba j'c si# ka! de mu, mo !e Pan, ja ko cz&o -

wiek po stron ny i %wie !y, sta" si# oso b' trze ci', po jed naw cz'.
Czy Pan wie, ja kie to wa! ne, jak bar dzo jest to te raz po trzeb -

ne Ro sji, i ja ki to wiel ki czyn! Zbaw ca oce ni& go bar dzo wy -

so ko bo daj czy nie wy !ej od wszel kich in nych: go dzi cie li

na zy wa wprost Sy na mi Bo !y mi. A go dzi ciel znaj dzie u nas

do%" po la do dzia &a nia. Wszyst ko si# u nas sk&ó ci &o: szlach ta

!y je ze so b' jak pies z ko tem; miesz cza nie ze so b' jak pies

z ko tem; ch&o pi, jak pies z ko tem. Ale na wet lu dzie do brzy

i uczci wi !y j' w roz d$ wi# ku i nie zgo dzie; je dy nie mi# dzy sza -

chra ja mi wi da" co%, co przy po mi na przy ja$( i so jusz w sy tu -

acji, gdy któ re go% z nich za czy na j' prze %la do wa". Wsz# dzie

jest po le dzia &a nia dla po jed naw cy. Niech Pan si# nie boi, go -

dze nie nie jest rze cz' trud n'. Lu dziom trud no jest sa mym

doj%" do zgo dy mie dzy so b', ale kie dy sta nie mi# dzy ni mi

oso ba trze cia, ry ch&o ich po jed na. Dla te go te! u nas za wsze

mia& ta ka si &# s'd po lu bow ny, roz jem czy, god ny twór na szej

zie mi, osi' ga j' cy lep sze wy ni ki ni! wszyst kie po zo sta &e s' -

dy. W na tu rze cz&o wie ka, a zw&asz cza cz&o wie ka ro syj skie go,

jest pew na cu dow na w&a %ci wo%": gdy tyl ko za uwa !y, !e kto%
si# nad nim nie co po chy la lub oka zu je mu wy ro zu mia &o%",
od ra zu go tów jest nie omal pro si" go o wy ba cze nie. Nikt nie

chce ust' pi" ja ko pierw szy, ale gdy tyl ko je den zde cy do wa&
si# na czyn wiel ko dusz ny, dru gi ju! si# pa li do te go, jak by go

tu prze %ci gn'" w wiel ko dusz no %ci. Oto dla cze go u nas szyb -

ciej, ni! gdzie in dziej mo g' by" za prze sta ne za daw nio ne spo -

ry i kon flik ty, je !e li tyl ko po mi# dzy pra wu j' cy mi si# sta nie

cz&o wiek praw dzi wie szla chet ny, po wszech nie sza no wa ny,

w do dat ku znaw ca ludz kie go ser ca. A zgo da, po wta rzam,

jest te raz bar dzo po trzeb na: gdy by tyl ko pa ru uczci wych lu -

dzi, któ rzy je dy nie z po wo du nie jed no my%l no %ci co do ja kie -

go% jed ne go tyl ko przed mio tu, ro bi' so bie na prze kór, zgo dzi -

&o si# po da" so bie r# k#, sza chra jom by &o by nie w smak. Oto,

ma Pan jed n' cz#%" do nio s&ych dzia &a(, ja kie mo g' wy ra sta"
przed Pa nem co krok pod czas Pa( skiej po dró !y po Ro sji. Jest

i dru ga cz#%", nie mniej wa! na. Mo !e Pan wy %wiad czy" wiel -

k' przy s&u g# du chow nym tych miast, przez któ re b# dzie Pan

prze je! d!a&, za zna ja mia j'c ich le piej ze spo &ecz no %ci', w%ród

któ rej !y j', umo! li wia j'c im po zna nie tych spraw i spra wek,

o któ rych cz&o wiek obec nej do by nie wspo mni w cza sie spo -

wie dzi, uwa !a j'c, !e po win ny by" po za chrze %ci ja( skim !y -

ciem. Jest to nad zwy czaj po trzeb ne, po nie wa! wie lu du chow -

nych, o ile wiem, mar twi si# bez li kiem wy bry ków, ja kie

mia &y miej sce w ostat nim cza sie, nie mal uwie rzy li w to, i! nie -

omal nikt ich te raz nie s&u cha, !e s&o wa i ka za nia s' rzu ca ne

na wiatr, i !e z&o za pu %ci &o tak g&# bo ko swo je ko rze nie, !e na -

wet nie ma co my %le" o je go wy ko rze nie niu. Nie s&usz nie.

Cz&o wiek wspó& cze sny grze szy, istot nie, nie po rów na nie wi# -
cej ni! kie dy kol wiek przed tem, lecz grze szy nie z po wo du

nad mia ru swo jej w&a snej roz wi' z&o %ci, nie z po wo du swo jej

obo j#t no %ci, i nie dla te go, i! by chcia& grze szy", lecz dla te go,

!e nie wi dzi swo ich grze chów. Jesz cze nie jest ja sna i nie od -

s&o ni &a si# strasz li wa praw da obec ne go stu le cia, !e te raz grze -

sz' wszy scy, co do jed ne go, lecz grze sz' nie wprost, a po !red -
nio. Te go do brze nie od czu& jesz cze i sam ka zno dzie ja; st'd
te! i je go ka za nie tra fia w pró! ni#, a lu dzie s' g&u si na je go s&o -

wa. Po wie dzie": „Nie krad nij cie, nie !yj cie w prze py chu, nie

bie rze cie &a pó wek, mó dl cie si# i da waj cie ja& mu! n# n# dza -
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rzom” – zna czy dzi siaj po wie dzie! co" ca# ko wi cie da rem ne -
go. Prócz te go, $e ka$ dy po wie: „No prze cie$ to rzecz wia do -
ma”, jesz cze uspra wie dli wia si% przed sa mym so b&, i nie wie -
le bra ku je, by po czu# si% "wi% tym. Bo po wie tak: „Kra"!, nie
krad n%: po #ó$ przede mn& ze ga rek, czer wie' ce, ja k& chcesz
rzecz – ja nie tkn%; ba, za kra dzie$ prze gna #em swo je go cz#o -
wie ka; $y j%, ma si% ro zu mie!, w luk su sach, ale nie mam dzie -
ci, ni krew nych, nie mam dla ko go od k#a da!, dzi% ki mo je mu
luk su so wi do star czam chleb rze mie"l ni kom, ro bot ni kom,
kup com i fa bry kan tom; #a pów k% bio r% tyl ko od bo ga te go, któ -
ry sam si% o to pro si, któ re mu to nie uczy ni $ad nej wy rwy;
mo dli! si% mo dl%, ot i te raz sto j% w cer kwi, $e gnam si% i bi j%
po k#o ny; po ma ga! – po ma gam; ani je den $e brak nie odej dzie
ode mnie bez mie dzia ka, jesz cze ni gdy nie od mó wi #em pie -
ni% dzy na ja ki" za k#ad do bro czyn ny”. S#o wem, po ta kim ka -
za niu uj rzy sie bie nie tyl ko cz#o wie kiem pra wym, lecz jesz -
cze wbi je si% w py ch%, bo! prze cie ma si% za cz#o wie ka
bez grzesz ne go.

Ale, gdy pod nie"! przed nim za s#o n% i po ka za! mu cho! -
by cz%"! tych okrop no "ci, któ re on stwa rza po !red nio,
a nie wprost, to wte dy za ga da ina czej. Po wie dzie! uczci -
we mu, lecz krót ko wzrocz ne mu bo ga czo wi, $e sprz& ta j&c
swój dom i urz& dza j&c go na pa' skiej sto pie, wy sta wia si%
na po ku s%, za sie wa j&c w dru gim, mniej za mo$ nym, ta kie
sa mo pra gnie nie, któ ry za to, aby nie od sta wa! od nie go,
ruj nu je nie tyl ko w#a sne, ale i cu dze mie nie, ogra bia i pusz -
cza lu dzi w "wiat bez ni cze go; i w "lad za tym po ka za! mu
je den z tych strasz nych ob ra zów g#o du w g#% bi Ro sji,
na wi dok któ rych w#os mu sta nie d% ba, i któ ry, by! mo $e,
nie za ist nia #y by, gdy by on nie za cz&# $y! na pa' skiej sto -
pie, ta ko$ nada wa! ton spo #e cze' stwu i m& ci! dru gim
w g#o wach. Po ka za! w ten sam spo sób wszyst kim mod ni -
siom, któ re nie lu bi& po ja wia! si% w ró$ nych miej scach
w tych sa mych stro jach, nie do no siw szy ni cze go, szy j& sto -
sy no we go, po d& $a j&c za naj drob niej szym po wie wem mo -
dy – po ka za! im, $e wszyst kie one nie grze sz& tym, $e da -
j& si% uwie"! tej go r&cz ce i tra c& pie ni& dze, lecz tym, $e ta ki
ob raz $y cia uczy ni li ko niecz no "ci& dla in nych, $e m&$ in -
nej $o ny ju$ wzi&# na to #a pów k% od swo je go bra ta -urz%d -

ni ka (po wiedz my, $ ten urz%d nik by# bo ga ty; lecz aby da!
#a pów k%, mu sia# przy ci sn&! mniej bo ga te go, a tam ten, ze
swej stro ny, przy ci sn&# ja kie go ase so ra lub przy sta wa sta -
no we go, a przy staw sta no wy zmu szo ny by# ogra bi! bie da -
ka i n% dza rza), i w "lad za tym po ka za! wszyst kim tym $o -
nom mod nym ob raz pa nu j& ce go g#o du. Wte dy nie
przyj dzie im do g#o wy ja ki" ka pe lu sik lub mod na su kien -
ka; zro zu mie j&, $e nie uchro ni ich przed strasz li w& od po -
wie dzial no "ci& przed Bo giem na wet pó# ko piej ka rzu co -
na $e bra ko wi, na wet i te do bro czyn ne za k#a dy, któ re
otwie ra j& w mia stach na koszt ob ra bo wa nych pro win cji.
Nie, cz#o wiek nie jest nie czu #y, cz#o wiek po bu dzi si%
do dzia #a nia, je "li tyl ko po ka $esz mu spra w% ta k&, ja ka jest.
Te raz po bu dzi si% jesz cze bar dziej, ni$ kie dy kol wiek wcze -
"niej, po nie wa$ je go na tu ra ule g#a roz mi%k cze niu, po #o wa
je go grze chów bie rze si% z nie wie dzy, a nie z roz wi& z#o -
"ci. I ni czym zbaw c% uca #u je ka$ de go, kto zmu si go, by
zwró ci# wzrok na sa me go sie bie. Niech tyl ko ka zno dzie ja
lek ko pod nie sie za s#o n% i po ka $e mu bo daj jed no z tych
prze st%pstw, ja kie on po pe# nia co chwi l%, a ju$ mi nie mu
ocho ta che# pi! si% swo j& bez grzesz no "ci&; nie b% dzie uspra -
wie dli wia# swo je go prze py chu pod #y mi i $a #o sny mi so fi -
zma ta mi, jak by ów zby tek by# ko niecz ny po to, by do star -
cza! chleb rze mie"l ni kom. Sam ry ch#o si% zmiar ku je, $e
zruj no wa! po #o w% wsi lub po wia tu po to, aby do star cza!
chleb sto la rzo wi Gamb so wi, to po mys#, któ ry móg# zro dzi!
si% w pu stej g#o wie eko no ma XIX wie ku, a nie w zdro wiej
g#o wie cz#o wie ka m& dre go. A co, je "li ka zno dzie ja od s#o -
ni ca #y #a' cuch owe go bez li ku prze st%pstw po "red nich,
ja kie po pe# nia cz#o wiek wsku tek swo jej nie opatrz no "ci, py -
chy i nad mier nej pew no "ci sie bie, i po ka $e wiel kie nie bez -
pie cze' stwo obec nych cza sów, kie dy to ka$ dy mo $e na raz
do pro wa dzi! do zgu by kil ka dusz, nie tyl ko swo j& w#a sn&,
kie dy to na wet nie b% d&c nie uczci wym, mo$ na zmu si!
dru gich, by sta li si% nie uczci wy mi i pod #y mi, je dy nie wsku -
tek swo jej nie opatrz no "ci, s#o wem – je "li tyl ko kil ku po ka -
$e, jak wszy scy nie bez piecz nie si% po ru sza j&? Nie, lu dzie
nie b% d& g#u si na je go s#o wa, ani jed no s#o wo z je go ka za'
nie zo sta nie rzu co ne na wiatr. Pan mo $e na kie ro wa! ku te -
mu wie lu du chow nych, prze ka zu j&c im wie "ci o wszyst -
kich spraw kach dzi siej sze go lu du, ja kie tyl ko na po tka Pan
w dro dze. 
(y cie na le $y po ka za! cz#o wie ko wi – $y cie, wzi% te pod k& -

tem dzi siej szych, a nie daw nych, po wi k#a', – $y cie, ogl& da -
ne nie po wierz chow nym spoj rze niem cz#o wie ka by wa #e go
w "wie cie, lecz zwa $o n& i osza co wa n& przez ta kie go tak sa -
to ra, któ ry po pa trzy# na nie do cie kli wym okiem chrze "ci ja -
ni na. Wiel ka jest nie zna jo mo"! Ro sji w sa mej Ro sji. Wszyst -
ko $y je w za gra nicz nych cza so pi smach i ga ze tach, a nie
u sie bie. Mia sto nie zna mia sta, cz#o wiek cz#o wie ka; lu dzie,
$y j& cy tu$ za "cia n&, zda si%, $y j& za mo rza mi. Pan w cza sie
swo jej po dro $y mo $e za zna jo mi! jed nych z dru gi mi, i do ko -
na! do bro czyn nej wy mia ny in for ma cji, ni czym roz trop ny ku -
piec, ze braw szy in for ma cje w jed nym mie "cie, sprze da! je
z zy skiem w dru gim, wszyst kim da j&c za ro bi!, a naj bar dziej
sa me mu so bie. Czyn za czy nem cze ka na Pa na na ka$ dym
kro ku, a Pan te go nie wi dzi! Nie ch$e si% Pan ock nie! Cier pi
Pan na ku rz& "le po t%! Nie zwa bi Pan mi #o "ci do swo jej du -
szy. Nie po ko cha Pan lu dzi do pó ty, do pó ki nie pój dzie Pan
do nich na s#u$ b%. Ja ki s#u ga mo $e przy wi& za! si% do swo -
je go go spo da rza, któ ry jest da le ko od nie go i dla któ re go jesz -
cze oso bi "cie nie po pra co wa#? Dla te go te$ dziec ko tak jest
mat ce umi #o wa ne, $e d#u go je w so bie no si #a, wszyst ko dla'
uczy ni #a i wszyst ko dla' wy cier pia #a. Nie ch$e Pan si% ock -
nie! Pa' ski klasz tor – to Ro sja!

1845

(Z to mu „Wy bra ne frag men ty z ko re spon den cji z przy ja -
ció# mi”, po raz pierw szy w j% zy ku pol skim, któ ry uka $e si%
w tym ro ku na k#a dem Wy daw nic twa Sic!)
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Ko lek cja uni ka to wych pa mi! tek
po Ka zi mie rzu Cza pli, wy bit nym przed -
sta wi cie lu "l! skiej pa le stry, po li ty ku i le -
gen dar nym pod ko mi sa rzu Na czel nej Ra -
dy Lu do wej w By to miu przy po mi na jak
Po la cy ba wi li si# i "wi# to wa li na pro -
gu XX wie ku.

WBy to miu Ka zi mierz osie dli! si" je sie -
ni# 1896 ro ku. Mia! wte dy 27 lat.

Otwo rzy! kan ce la ri" ad wo kac k# i roz po cz#!
prak ty k". Wy na j#! miesz ka nie w ka mie ni cy
Rudz kich przy Gli wit zer stras se 32 (obec nie:
Gli wic ka). Jej re ne san so w# fa sa d" do dzi$
zdo bi# 3 por ce la no we fi gu ry, ale go rie: wia -
ry, na dziei i mi !o $ci. Daw niej mia !a ró %o w#,
opty mi stycz nie na stra ja j# c# ele wa cj". Pi sz#c
li sty do na rze czo nej za pew nia!, %e gdy tyl -
ko tu taj za miesz ka, to ca !y ota cza j# cy j# $wiat
b" dzie ogl# da !a przez ró %o we oku la ry.

Na zy wa $a si# Ma ria Sze li ska

By !a pi"k n# pan n#, lu bi !a czy ta& ksi#% ki
i ko cha !a przy ro d". Ch"t nie po s!u gi wa li

si" fran cu skim. Ka zi mierz opa no wa! go
w gim na zjum a Ma ria by !a ab sol went k# jed -
nej ze zna nych pa ry skich pen sji dla dziew -
cz#t. Pod czas na rze cze' skich spo tka' za sia -
da li przy pia ni nie i gra li na czte ry r" ce.
Na le %a !a do ko biet ra do snych. Mia !a tyl ko
jed n# wa d" – ju% od pa ry skich cza sów pa -
li !a cy ga ret ki. Mi mo usil nych sta ra' i obiet -
nic sk!a da nych nie pa l# ce mu na rze czo ne mu,
ni gdy nie wy zwo li !a si" z na !o gu.

On po cho dzi! z Che!m na nad Wi s!#, a ona
z Gnie zna. Po bra li si" 21 lu te go 1900 r. Msz"
(wi" t# przed o! ta rzem gnie) nie' skiej ka te -
dry ce le bro wa! ks. dr Bru non Cza pla, m!od -
szy brat Ka zi mie rza. Z tej oka zji przy je cha!
z Pel pli na gdzie by! wi ka rym w tam tej szej
die ce zji. Udzie li! $lu bu i stu !# zwi# za! d!o -
nie m!o dej pa ry. Ja ko $wiad ko wie wy st# pi -
li: dr Sta ni s!aw Kar wow ski lat 52, pe da gog
z G!ub czyc oraz oj ciec pa na m!o de go dr Fran -
ci szek Cza pla lat 63, le karz z Che!m na. 

We se le

Poce re mo niach u stóp s!aw ne go o! ta rza
z re li kwia mi $w. Woj cie cha, no wo -

%e' cy wraz z go $& mi ba wi li si" na przy j" -
ciu we sel nym w sa lach re cep cyj nych ho te -
lu „Schu bert” przy Lin den stras se (obec nie:
Chro bre go). W dzie jach Gnie zna by !a to jed -
na z naj bar dziej wy staw nych uczt i naj wspa -
nial szych za baw god nych dwu sta rych szla -
chec kich ro dów – Cza plów her bu Ra dwan
i Sze li skich her bu Lu bicz. Pan m!o dy li czy!
lat 30 a pan na m!o da – 19.

Nie uda !o si" usta li& kto i jak mu zy ko wa!
na tym ba lu, ale mo %e my by& pew ni, %e sta -
ro daw nym oby cza jem, dla uczcze nia naj zac -
niej szych we sel ni ków i ro dzi ców m!o dej pa -
ry, przy d)wi" kach ro man tycz nej ka pe li
ru szy! uro czy sty po chód po lo ne zo wy.
Wspól nie z Ma ri# po pro wa dzi! go Ka zi -
mierz – sar mac kie go „pod kr" ciw szy w# sa”.
Po tem pl# sa no w rytm wal ca, ucho dz# ce go
wte dy za nie co eks tra wa ganc ki, ale mod ny. 

By! tam, ba wi! si" i go $ci! przy ja ciel Ka -
zi mie rza – dr Bo gu s!aw Par czew ski. Oca -
la !o je go imien ne za pro sze nie, z któ re go do -
wia du je my si", %e tej no cy, cz" sto wa no
spe cja !a mi z naj lep szej kuch ni i piw ni cy. 

Na we sel nym sto le za pach nia !y wy bor -
ne i eg zo tycz ne po tra wy: ka wior, zu pa %ó! -

We se le 
$l# skie go
ad wo ka ta

wio wa, po l" dwi ca, ho ma ry na cie p!o, pasz -
tet z kwi czo !ów, pu lar dy fran cu skie a do te -
go: wy kwint nie przy rz# dzo na sa !a ta, kom -
po ty, szpa ra gi itd. 

Po zu pie %ó! wio wej, na sto le zja wi !y si"
bu tle wy traw ne go bur gun da. Po tem do kie -
li chów i pu cha rów, kel ne rzy w sta ro pol skich
stro jach gor li wie do le wa li przy s!o wio we go
vi num the olo gi cum: „Bur gundz kie mu su j# -
ce: (grand vin de St. Per ay), Bor de aux – w" -
gier skie, Re' skie: (For ster Je su iten gar ten An -
chou r. 1893), Sta ry w" grzyn, Bor de aux:
(Mor thou d’Ar ma il l hae r. 1884)”

O czym si" szep ta !o i plot ko wa !o przy bie -
siad nym sto le, al bo w ho te lo wych ku lu arach,
te go ju% si" nie do wie my. Mo %e my si" jed -
nak do my $la&, %e w pa trio tycz nie uspo so -
bio nym to wa rzy stwie mu sia !a pa no wa& at -
mos fe ra po dob na do tej, ja k# od naj du je my
w sce nach „We se la” Wy spia' skie go, któ re
po mi strzow sku przy wo !u j# ser decz ne Po -
la ków roz mo wy w bro no wic kim dwor ku
Tet ma je rów, pro wa dzo ne no c# z 29 na 30
li sto pa da te go sa me go ro ku a wi"c tyl ko w 9
mie si" cy po gnie) nie' skich za $lu bi nach
Ka zi mie rza z Ma ri#. 

Eu ro pa prze %y wa !a ostat ni rok XIX wie -
ku. Dla Cza plów, Par czew skich, Ko by li' -
skich, Mie l"c kich i in nych Po la ków miesz -
ka j# cych na wschod nich ru bie %ach ce sar stwa
wil hel mi' skie go, nie by !a to jed nak po ra fin
de siec le’owych me lan cho lii, bo wie rzy li

w zmar twych wsta nie Rzeczy po spo li tej. Ani
(l# za cy, ani Po zna nia cy nie mie li te% po wo -
dów, aby z ut" sk nie niem wzdy cha& za dniem
wczo raj szym, bo mi nio ne stu le cie dla nich
by !o mrocz nym wie kiem kl"sk in su rek cyj -
nych. Pan Ka zi mierz i kr#g je go przy ja ció!
%y! po m!o do pol sku. Im po no wa !a im fran -
cu ska de mo kra cja. Czu li si" spad ko bier ca -
mi tra dy cji To wa rzy stwa De mo kra tycz ne go
Pol skie go. Na je go ide a!ach wy cho wa li si"
przy wód cy wiel ko pol skiej en de cji i cha de -
cji. Ich po li tycz ne opi nie by !y po dob ne
do tych ja kie wy po wia da li go $cie we sel ne -
go przy j" cia w Bro no wic kiej cha cie. 

Gnie) nie' ski bal trwa! do bia !e go ra na.
Wszy scy by li w szam pa' skim na stro ju.
To a stom i wi wa tom nie by !o ko' ca. Pa' stwo
m!o dzi, ich ro dzi ce i go $cie ba wi li si"
w do bo ro wym to wa rzy stwie. Kto tam by!,
jad! i wi no pi! mó wi# za pi sy utrwa lo ne
na kar tach pa mi#t ko we go al bu mu z de pe -
sza mi i gra tu la cja mi, pre zen tu j# ce go na zwi -
ska przy ja ció! dwu zna ko mi tych ro -
dów – Cza plów z Che!m na i Sze li skich
z Przed bo ro wa, za li cza nych do naj wy bit niej -
szych w Wiel kim Ksi" stwie Po zna' skim. 

Pa mi#t nik z de pe sza mi

Pew ne go kwiet nio we go po po !u dnia, sie -
dz#c przy ko min ku by tom skie go miesz -

ka nia, m!o dzi ma! %on ko wie jesz cze raz

HEN RYK 
SZCZE PA* SKI

Ka mie ni ca Rudz kie go awers kar ty pocz to wej, ze zbio rów !BC.
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przej rze li stos !lub nych te le gra mów z gra -

tu la cja mi i "y cze nia mi. Wte dy wpa dli na po -

mys# aby je opra wi$. Na de sz#y od pra wie

dwu stu osób, or ga ni za cji spo #ecz nych lub in -

sty tu cji. %wiad cz& o przy ja' ni i sza cun ku

nadaw ców al bo s& wy ra zem wdzi(cz no !ci.

Opra wio ne w skó r( za mie ni #y si( in tro li ga -

tor skie cac ko – pa mi(t nik uro czy ste go wy -

da rze nia, któ ry do dzi! jest jed n& z naj cen -

niej szych re li kwii do mo we go ar chi wum

Kry sty ny Chro bo ko wej – wnucz ki Ka zi mie -

rza i Ma rii Cza plów, miesz ka j& cej w ich ro -

do wej wil li w Bry no wie w Ka to wi cach. 

Na prze #o mie XIX i XX wie ku te le gra -

my prze sy #a no za po !red nic twem te le gra -

fu. Do ad re sa ta do cie ra #y w po sta ci tek stu

pi sa ne go r( k& urz(d ni ka pocz to we go,

w po stam tach za bo ru pru skie go za zwy czaj

nie umie j& ce go ani pi sa$ ani czy ta$ po pol -

sku, co po wo do wa #o, "e by wa #y dzi wacz -

nie znie kszta# co ne. 

Na to miast de pe sze mia #y po sta$ oso bi ste -

go li stu, na an giel sk& mo d#( pa ko wa ne go

do ko lo ro wej ko per ty. W za byt ko wym

zbio rze Cza plów tra fia j& si( jed ne i dru gie.

Te ozdob ne wzru sza j& sta ran nie ka li gra fo -

wa nym i w#a sno r(cz nym pi smem nadaw -

ców, cie sz& oko ry sun ka mi o te ma ty ce hi -

sto rycz no -pa trio tycz nej a cz( sto sta ran nie

do bra ny mi cy ta ta mi z pol skiej li te ra tu ry.

Wiel ko pol scy pa trio ci po czy ty wa li so bie

za ho nor i obo wi& zek pi sa nie de pesz na blan -

kie tach emi to wa nych przez ino wro c#aw skie

wy daw nic two „Dzien nik Ku jaw ski” z na -

dru kiem: „Na cel do bro czyn ny i na ro do wy”.

W tam tych cza sach prze sy# ki te le gra -

ficz ne na le "a #y do przed si( wzi($ kosz tow -

nych. Naj cz( !ciej pi sa li je ary sto kra ci, do -

brze sy tu owa ni du chow ni, prze my s#ow cy,

zie mia nie al bo s#aw ni ar ty !ci. Pod ko niec lu -

te go 1900 po s#a) cy z gnie' nie) skiej post hal -

te rii mie li r( ce pe# ne ro bo ty. Przy sy pa #a ich

la wi na de pesz, li stów i te le gra mów a wszyst -

kie by #y ad re so wa ne do wy cho dz& cej za m&"
pan ny Sze lisz czan ki i jej przy sz#e go m( "a.

Re wia zna ko mi to !ci

Z
a gl& da my do sta ro !wiec kie go sztam bu cha

z po "ó# k#y mi kar ta mi za byt ko wej ko re -

spon den cji. D#u g& li st( gra tu lu j& cych m#o dej

pa rze otwie ra kar dy na# W#a dy s#aw Mesz czy) -
ski – szam be lan pa pie "a Piu sa IX i se kre tarz

kar dy na #a Mie czy s#a wa Le dó chow skie go.

Na skrom nym blan kie cie prze pi sy wa nym

przez dy "ur nych te le gra fi stów, Je go Emi nen -

cja za wia da mia o pa pie skim b#o go s#a wie) -
stwie za po !red nic twem bi sku pa Ed mun da

Dal bo ra z ku rii po zna) sko -gnie' nie) skiej

(pó' niej sze go ar cy bi sku pa i pierw sze go pry -

ma sa od ro dzo nej Pol ski). By# go !ciem przy -

j( cia i oso bi !cie od czy ta# te s#o wa:

„Oj ciec %wi( ty udzie li# b#o go s#a wie) stwa

zwi&z ko wi Ma ryi Sze li skiej, Ka zi mie rza

Cza pli”

Wy bit nym Wiel ko po la ni nem i do stoj ni -

kiem ko !ciel nym b#o go s#a wi& cym no wo "e) -

com by# ar cy bi skup po zna) sko -gnie' nie) -
ski Flo rian Sta blew ski, po se# na sejm pru ski,

obro) ca pra wa do u"y wa nia j( zy ka pol skie -

go; or( dow nik Ka to lic kich To wa rzystw Ro -

bot ni ków Pol skich, ma j& cych na ce lu m.in.

wal k( z so cja li stycz n& agi ta cj&. 

O Cza plach – swo ich do bro czy) cach

i ja# mu" ni kach z Che#m na, w dniu ich

wiel kie go ro dzin ne go wy da rze nia, nie za -

po mnia #y Cór ki Mi #o sier dzia po wszech nie

na zy wa ne Sza ryt ka mi. Ja ko pol skie pa -

triot ki by #y szy ka no wa ne przez urz(d ni ków

wil hel mi) skiej Rze szy. Dok tor Fran ci szek

Cza pla i je go "o na Pe la gia wsta wia li si(
za ni mi i na le "e li do kr( gu ser decz nych przy -

ja ció#. Cz( sto go !ci #y we wspo mnie niach ka -

to wic kie go ad wo ka ta Ka zi mie rza Cza pli.

By$ mo "e i z te go po wo du skrom nie wy gl& -
da j& cy te le gram zo sta# przez nie go wy eks -

po no wa ny ja ko je den z trzech pierw szych

w al bu mie – tu" za b#o go s#a wie) stwem pa -

pie "a i ar cy bi sku pa. 

„Gne sen Dr Cza pla per Ad res se

frau le in von Sze li ska

Te le gramm aus Culm, 1900, 21, 2

Naj ob fit szych #ask i B#o go s#a wie) stwa

nie ba "y czy m#o dej pa rze Za k#ad dla cho -

rych w Che#m nie i có rek zgro ma dze nia mi -

#o sier dzia”

Ko lej ne te le gra my w al bu mie – Cza plo -

wie u#o "y li we d#ug na zwisk nadaw ców

w po rz&d ku al fa be tycz nym. Po ni "ej pre zen -

tu je my tyl ko wy bra ne. 

Na wy j&t ko wo ory gi nal nym ozdob nym

i sk#a da nym jak fol der te le gra mie do star czo -

no "y cze nia od wdo wy po Mak sy mi lia nie

Kan tec kim, po zna) skim hi sto ry ku i dzien -

ni ka rzu. Do "y cze) do #& czy #y si( te" cór ki

An to ni na oraz An na, wy da na pó' niej za ak -

to ra Zdziar skie go.

Na r( ce mat ki pa na m#o de go pa ni Pe la -

gii Cza pli ny z Rzep ni kow skich, list z po win -

szo wa nia mi przy szed# a" z kre so we go Wo -

#y nia. Sta no wi !wia dec two obec no !ci Bo ga

w "y ciu Po la ków. Je go au to rem jest s( dzi -

wy jej ku zyn Lu dwik K#os sow ski, le karz,

prze ka zu j& cy ko re spon den cj( za po !red nic -

twem swe go bra tan ka, gnie' nie) skie go no -

ta riu sza Igna ce go K#os sow skie go:

„Ma cie jów Gu ber nia Wo #y) ska 18te go

Lu te go 1900.

Dro ga i Ko cha na Ku zyn ka Pe la gja!

Na der mi #o mi by #o do wie dzie$ si(, "e syn

Ka zi mierz w Gnie' nie z Pan n& Ma ry j&
Sze li sk& w stan ma# "e) ski wst( pu j&; od le -

g#o!$ nie po zwa la mi by$ uczest ni kiem,

przy tak dla ka" de go cz#o wie ka w ten stan

wst( pu j& ce go wa" nym ak cie, któ ry

w dniu 21ego t.m. w Gnie znie w Tu mie,

w tej Ma cie rzy wszyst kich na szych Ko !cio -

#ów w Kra ju, od b( dzie! *y cz( wi(c te dy

na sam wprzód B#o go s#a wie) stwa Bo skie -

go, oby Stwór ca Naj do bro tliw szy ra czy# #a -

ska wie przy wza jem nej mi #o !ci: zdro wia,

szcz( !cia, po wo dze nia do bre go i jak naj -

szcz( !liw sze go po "y cia udzie la #a to Naj -

!wi(t sza Ma rya Pan na Nie usta j& cej Po mo -

cy, aby za wsze by #a ich Or( dow nicz k&
i Po cie szy ciel k& przez bieg ca #e go "y cia!

Ja z mej stro ny, ja ko naj star szy cz#o nek

dzi! jesz cze "y j& cej Ro dzi ny udzie lam mo -

je b#o go s#a wie) stwo: aby si( wza jem nie sza -

no wa li, ko cha li, ra do!$, smu tek i "al dzie -

li #y, jak naj szcz( !liw sze go po "y cia oraz

Fo to ko pia de pe szy gra tu la cyj nej ab pa Sta blew skie go.

Te le gram Sta ni s!a wy Kan tec kiej i jej có rek. 

F
o
 to

. 
J
. 
O

w
c
z
a
 r
e
k

F
o
 to

. 
J
. 
O

w
c
z
a
 r
e
k



21

p. s. Pi sz! do me go Bra ta" ca, po nie wa#
tam b! dzie cie, to Wam wr! czy!”

Iren ka z te go tek stu to m$od sza i je dy na
sio stra me ce na sa Cza pli, pó% niej wy da na
za Go &cic kie go. Wspo mnia ny bra ta niec
wraz z #o n' rów nie# prze s$a$ pa mi't ko we
#y cze nia na ozdob nym blan kie cie o tre &ci
pa trio tycz nej:

Z Kra ko wa nad szed$ la ko nicz ny i kum -
pel ski w to nie te le gram od za przy ja% nio ne -
go z Ka zi mie rzem, naj wi!k sze go ak to ra tam -
tych cza sów Lu dwi ka Sol skie go oraz je go
nie daw no po &lu bio nej dru giej #o ny Ire ny:

„(y cze nia m$o dej pa rze. Sol scy”
Naj ser decz niej szym dru hem Ka zi mie -

rza i Ma rii by$ ich s' siad z Gle iwit zer stras -
se w By to miu – dr Bo gu s$aw Par czew ski,
le karz, naj wi!k szy &l' ski fi lan trop i hu ma -
ni sta tam tych cza sów; gi ne ko log i po $o# nik,
któ ry po pra cy po &wi! ca$ si! To wa rzy stwu
Czy tel ni Lu do wych, przez kil ka na &cie lat
sta$ na cze le Gór no &l' skie go To wa rzy stwa
Li te rac kie go i pra co wa$ w za rz' dzie Pol skie -
go To wa rzy stwa Lu do we go dla )l' ska.
By$ ró wie &ni kiem Ka zi mie rza. Dru# bo wa$
na je go we se lu, a im* Erazm Par czew ski, je -
go zna ko mi ty oj ciec we te ran po wsta nia
wiel ko pol skie go 1848 i daw ny wi! zie"
twier dzy ko strzy" skiej, ze swe go ma j't ku

wszel kiej po my&l no &ci cze go z ca $e go ser -
ca i du szy #y cz!!

Jak Ko cha nej i Dro giej Ku zyn ce z mo je -
go ostat nie go li stu wia do mo, wy je cha $em
w po $o wie stycz nia do me go przy ja cie la
na Wo $y" i do pie ro na Wiel ka noc do W$o -
da wy po wró c!, zi! ciu mo je mu o ka# dem
mo jem ru chu spe cjal nie wia do mo, wi!c za -
raz przy s$a$ mi owe uwia do mie nie!...

Chwa $a Pa nu Bo gu na Wy so ko &ci je stem
obec nie zdrów, za co nie mo g! do sy* go r' -
co Pa nu Bo gu w mo ich co dzien nych mo -
d$ach po dzi! ko wa* nie mo g! tyl ko co raz
moc niej czu j!, #e s! dzi wa sta ro&* mnie na -
ci ska, a szcze gól nie bar dzo trud no mi pi sa*,
bo r! ka moc no trz! sie, dzi wu nie ma, bo jak
si! 81 wio sen prze #y $o, to si! zda rzy* mo -
#e, lecz te mu ju# trud no za ra dzi*!

Czci god nej Pa ni Sze li skiej, cho cia# nie
mam przy jem no &ci zna*, za sy $am mo je
wy so kie usza no wa nie i naj ni# sze uk$o ny, Za -
cne mu M! #o wi wy so ki sza cu nek ser decz -
ne uk$o ny i u&ci ski, a Ko cha n' Iren k! jak
naj ser decz niej &ci skam i ca $u j!, w Wszyst -
kim Krew nym i Zna jo mym u&ci ski i po zdro -
wie nia, a jak Ve ni Cre ator &pie wa* b! d' ja
tu w od da le niu cho cia# w my &li po wtar za*
i Pa na Bo ga o po my&l no&* b$a ga* b! d!.

Dro g' Ko cha n' Ku zyn k! &ci skam i ca $u -
j! jak naj ser decz niej

Ko cha j' cy Wuj, Dzia dek i Pra dzia dek
Lu dwik K$os sow ski

w Bel nie na Po mo rzu prze s$a$ no wo #e" com
pi!k ne #y cze nia ozdo bio ne kon ter fek tem na -
czel ni ka Ko &ciusz ki:

„Wiel mo# ny Pan
Me ce nas Cza pla w Gnie% nie
Na sze mu Ko cha ne mu Me ce na so wi

z Obe rsz l'z ka i Je go m$o dej (o nie wszel -
kiej po my&l no &ci i szcz! &cia w Ich przy sz$em
#y ciu #y czy ten, któ ry zna j'c i po mie czu
i po k' dzie li ro dzi ny m$o dej Pa ni, na chwi -
l! o szcz! &ciu Ich do mo wem w't pi* nie mo -
#e. E. Par czew ski

Bel no dnia 21 lu te go 1900.”

Za przy ja% nio ny z pa nem m$o dym, pó% niej -
szy wy bit ny za brski i ka to wic ki ad wo kat
a na st!p nie se na tor RP Sta ni s$aw Ko by li" -
ski – na pi sa ne wy twor n' fran cusz czy zn' gra -
tu la cje wy s$a$ z Wro c$a wia gdzie przy go to -
wy wa$ si! do eg za mi nu re fe ren dar skie go: 

„Mon sieur Cza pla
per Ma da me de Sze li ska
Te le gramm aus Bre slau
Vo tre vie so it un prin temps. Sta ni s$aw Ko -

by li" ski”

W osob nym ozdob nym te le gra mie win -
szo wa $a te# mat ka me ce na sa Ko by li" -
skie go – Zo fia de do mo Kalk ste in z Plu -
sko w! sów her bu Kos, dla któ rej Cza plo wie
z Che$m na by li sta ry mi do bry mi przy ja -
ció$ mi:

O &lub nych uro czy sto &ciach swe go pa -
ra fia ni na pa mi! ta$ rad ca du chow ny ks.
Re in hold Schir me isen, pro boszcz ko &cio -
$a Trój cy )w. w By to miu. Ten sam, któ ry
w 3 la ta pó% niej od mó wi$ udzie le nia &lu -
bu Woj cie cho wi Kor fan te mu i je go przy -
sz$ej #o nie El# bie cie rów nie# po cho dz' cej
z tej pa ra fii. Dla ad wo ka ta i no ta riu sza Cza -
pli, ks. Re in hold mia$ wie le sym pa tii bo
i je go oj ciec by$ re jen tem w Do bro dzie niu.
Na gnie% nie" ski ad res pan ny m$o dej te le -
gra fo wa$:

„Frau von Sze li ska
Te le gramm aus Beu then
Herz li chen Se gen swunsch sen det dem

glückli chen Braut pa ar
Schir me isen. Pfar rer”
(„Ser decz ne b$o go s$a wie" stwo szcz! &li -

wej pa rze prze sy $a 
Schir me isen Pro boszcz”) 

Kil ka przy wo $a nych po sta ci win szu j' -
cych Ka zi mie rzo wi i Ma rii to za le d wie
skrom na garst ka spo &ród ple ja dy oso bi sto -
&ci, z$o ty mi zg$o ska mi za pi sa nych w dzie -
jach Wiel ko pol ski, )l' ska lub Rzeczy po spo -
li tej. Stu diu j'c ich bio gra fie mo #e my
stwier dzi*, #e wi! zy ja kie ich $' czy $y mia -
$y nie tyl ko ide owy, po li tycz ny czy za wo -
do wy cha rak ter ale bar dzo cz! sto wspie ra -
$y si! o wi! zy krwi na prze strze ni kil ku
po ko le". Po twier dza si! to szcze gól nie
w przy pad ku Cza plów, Sze li skich, Par czew -
skich i Ko by li" skich – czte rech sze ro ko roz -
ro &ni! tych her bo wych ro dów Wiel ko pol ski.
Dla ich po tom ków )l'sk – kra ina &wi! te -
go Jac ka i b$o go s$a wio ne go Cze s$a wa – sta$
si! dru g' oj czy zn'. 

Al bum Cza plów jest bez cen nym &wia dec -
twem pol skiej oby cza jo wo &ci na prze $o -
mie XIX i XX wie ku. Jesz cze nie do tar li
do nie go ba da cze. Ni gdzie nie by$ pu bli ko -
wa ny. 

!Te le gram Zo fii Ko by li! skiej, fo to ko pia arch dom. K Chro bo ko wej.

Te le gram no ta riu sza Igna ce go K"os sow skie go i je go #o ny.
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Wierny Bogu
i cz!owiekowi

Prymas August Hlond nale!y bez
w"tpienia do wybijaj"cych si#
postaci polskiego Ko$cio%a. Obok
kardyna%a Karola Wojty%y, czyli
papie!a Jana Paw%a II i prymasa
Tysi"clecia Stefana Wyszy&skiego.
Coraz cz#$ciej te! jest porównywany
z pa pie !em Fran cisz kiem – me dia
przy po mi na j" je go dzia %al no$' cha -
ry ta tyw n", po dej $cie do dru gie go
cz%o wie ka i spo gl" da nie na Ko $ció%
po wszech ny, ja ko na Ko $ció% ubo gi,
w któ rym wszy scy s" rów ni. Kar dy -
na% Hlond cze ka na w%a $ci we miej sce
w pan te onie pol skiej pa mi# ci na ro -
do wej. 

Mi nio ny rok, de cy zj" rad nych Sej -
mi ku #l" skie go, by! Ro kiem Kar -

dy na !a Au gu sta Hlon da. Z tej oka zji
sa mo rz"d wo je wódz twa oraz sa mo rz" -
dy lo kal ne, ad mi ni stra cja ko $ciel na, in -
sty tu cje kul tu ry oraz or ga ni za cje po za -
rz" do we przy go to wa !y kon fe ren cje,
sym po zja, kon cer ty oraz kon kur sy dla
m!o dzie %y. W My s!o wi cach zo sta !a
zor ga ni zo wa na wy sta wa, jej ku ra to rem
by !a Lu iza Rot ke gel:

– Je stem my s!o wi czan k" i oczy wi -
$cie wie dzia !am, %e Au gust Hlond uro -
dzi! si& w!a $nie tu taj – ale ni gdy, po -
wiem szcze rze, nie zg!& bia !am te go
te ma tu. Do pie ro w mo men cie, kie dy
dzi& ki pa nu dy rek to ro wi po zna !am
Ma! go rza t& He rok, sio strze ni c& kar dy -
na !a i kie dy pro fe sor Mi ro s!aw Wój cik
prze tar! szla ki w in sty tu cjach ko $ciel -
nych, za cz& !am prze gl" da' li te ra tu r&
i mo je za in te re so wa nie znacz nie si& po -
g!& bi !o. Po sta no wi li $my zor ga ni zo wa'
wy sta w& o %y ciu i pra cy ksi& dza kar dy -
na !a, bo stwier dzi li $my, %e je go po sta'
jest ze wszech miar god na uwa gi.

W Mu zeum Miej skim w My s!o wi -
cach wy sta w& po $wi& co n" pry ma so wi
Au gu sto wi Hlon do wi od wie dza li
ucznio wie z wie lu szkó!.

– Wy sta wa mia !a pe! ni' funk cj& edu -
ka cyj n" – mó wi Lu iza Rot ke gel. To wa -
rzy szy! jej kon kurs wie dzy, w któ rym
bra li udzia! gim na zja li $ci. Oka za !o si&,
%e m!o dzi lu dzie by li $wiet nie przy go -
to wa ni, wspa nia le od po wia da li na trud -
ne py ta nia do ty cz" ce %y cia kar dy na !a,
je go dro gi z Brz&cz ko wic, po przez Au -
stri&, W!o chy i in ne kra je na #l"sk.
Wszy scy uczest ni cy re pre zen to wa li bar -
dzo wy so ki po ziom, a trze ba przy zna',
%e kon kurs nie by! !a twy. 

Kie dy od wie dzi !em pa ni" Ma! go rza -
t& He rok, przy wi ta !a mnie w drzwiach
za pra sza j"c do sto !u, na któ rym roz !o -
%o ne by !y ro dzin ne fo to gra fie. Za cz& !a
opo wie$' o swo im wuj ku, po si! ku j"c
si& od cza su do cza su cy ta ta mi z ar ty ku -
!ów i ksi" %ek. 

– Uro dzi! si& 5 lip ca 1881 ro ku
w Brz&cz ko wi cach pod My s!o wi ca mi,
ja ko dru gi syn Ma rii i Ja na. Mia! ju%
wów czas star sze go bra ta Igna ce go, któ -
ry tak jak i on zo sta! pó( niej sa le zja ni -
nem. 10 lip ca w tej chrzciel ni cy zo sta!PRYMAS AUGUST HLOND (1881– 1948)

MAREK)MIERZWIAK 
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ochrzczo ny. To jest jej zdj! cie. A tu taj
na fo to gra fii jest ta bli ca, któ ra po la tach
po wsta "a w tym ma le# kim ko $ció" ku.
Z tej pra sta rej !wi" ty ni pa# skiej uro dzi$
si% z wo dy i Du cha &wi% te go naj do -

stoj niej szy syn pa ra fii my s$o wic kiej

w Brz%cz ko wi cach, je go emi nen cja,

naj wie leb niej szy ksi"dz dok tor Au gust

Hlond, ar cy bi skup gnie' nie# sko -po -

zna# ski, kar dy na$ rzym sko ka to lic kie go

Ko !cio $a, pry mas Pol ski, pierw szy bi -

skup !l" ski…” 
A na tym zdj! ciu – pa ni Ma" go rza ta

wyj mu je ze sto su ko lej n% po &ó" k"% fo -
to gra fi! – s% je go ro dzi ce – Ma ria
Hlon do wa z Imie lów i Jan Hlond. Uro -
dzi "o im si! dwa na $cio ro dzie ci, nie ste -
ty dwie dziew czyn ki, bli' niacz ki zmar -
"y po uro dze niu, tak &e brat Sta ni s"aw,
ulu bie niec dziad ka, nie prze &y" ko klu -
szu, zmar" w wie ku dwóch lat. Jest po -
cho wa ny w Bo gu ci cach. Po nie wa&
dzia dek nie ukry wa" si! ze swo j% pol -
sko $ci%, co trzy, czte ry la ta by" gdzie$
kar nie prze no szo ny i pra wie wszyst kie
dzie ci ro dzi "y si! gdzie in dziej. Po
dwo je, tro je w jed nej miej sco wo $ci.
Mo ja ma ma wspo mi na "a, jak stra szy li
dziad ka, &e na pia ski bran den bur skie
go wy $l%, a on wów czas mó wi" ma -
mie: „My si! tam nie wy pro wa dzi my.
No, ale jak ju& b! dzie trze ba, to ty po -
je dziesz ze mn%, b! dziesz mi go spo da -
rzy( a oni tu wszy scy mu sz% zo -
sta(. I cze ka(”.

Oj ciec Au gu sta Hlon da by" ko le ja -
rzem, by" dum ny ze swo jej pol sko $ci.
Ro dzi na tak &e nie kry "a swo ich sym pa -
tii do Pol ski. A by "a licz na. Po Igna cym
i Au gu $cie uro dzi" si! Jan, któ ry by"
pó' niej szam be la nem pa pie skim, bli -
skim wspó" pra cow ni kiem Woj cie cha
Kor fan te go, ko mi sa rzem ple bi scy to -
wym na okr!g by tom ski. Bra" udzia"
w po wsta niu, a po woj nie po ma ga" lu -
dziom spo "ecz nie. Naj m"od szy by" Kle -
mens, któ ry zo sta" za kon ni kiem sa le -
zja# skim.

– Tu mam ta ki dy plom – pa ni Ma" go -
rza ta zdej mu je go ze $cia ny – niech
pan czy ta: Ja no wi, Ma rii Hlon dom

z Brze zin ki Gó rny &l"sk w ho$ dzie

wdzi%cz no !ci za od da nie swych sy nów

zgro ma dze niu, Au gu sta kar dy na $a
Hlon da, ksi% dza Igna ce go, ksi% dza An -

to nie go i Kle men sa. Rek tor ma jor w 57

ro ku 25 li sto pa da. Wszy scy s"u &y li Bo -
gu za wy j%t kiem Ja na, któ ry zo sta" le -
ka rzem. Ten dy plom tra fi" do ro dzi ny,
kie dy ro dzi ce ju& nie &y li, ale jest
w$ród nas od lat. 

Pa ni Ma" go rza ta roz k"a da na sto le
ko lej ne zdj! cia, opo wia da j%c barw nie
o swo jej ro dzi nie.

– Do W"och Au gust wy je cha" ra zem
z Igna cym. Wpraw dzie tu, w My s"o wi -
cach za cz%" cho dzi( do gim na zjum, ale
dzia dek ba" si! ger ma ni za cji, ba" si!, &e
szko "a mo &e dzie ci zmie ni(. Po sta no -
wi" wi!c – jed' cie. Nie tyl ko oni wy je -
cha li do W"och, sze rzy" si! ju& wów -
czas wiel ki kult ksi! dza Bo sko.

Po je cha li z ta blicz ka mi, na któ rych pi -
sa "o: „Rzym Don Bo sko”. Ko le ja rze
prze ka zy wa li ich, je den dru gie mu, bo
trze ba by "o si! prze sia da(. Ch"op cy
wspo mi na li, &e kie dy w Wied niu cze -
ka li na po ci%g, to na wet je den z ma szy -
ni stów wzi%" ich na obiad. Ksi% &! Au -
gust Czar to ry ski, któ ry ju& wte dy nie
&y", prze ka za" ca "y swój ma j% tek sa le -
zja nom i prze zna czy" go na fun da cj!
dla bied nej pol skiej m"o dzie &y. Wy -
cho wan ko wie p"a ci li wi!c tyl ko cze$(
za swo je utrzy ma nie. Funk cjo no wa "y
tam dwie kuch nie. Jed na dla tych, któ -
rzy wi! cej p"a ci li a wi!c na le &a "o im si!
wi! cej, a dru ga dla tych bied niej szych.
Na si ko rzy sta li z tej dru giej kuch ni.
W zgro ma dze niu szyb ko po zna li si!
na ta len tach Au gu sta, dla te go te& od ra -
zu mia" tam ma s! obo wi%z ków. 

– Kie dy$ oj ciec na pi sa" do nie go
z wy mów k%, &e in ni ch"op cy cz! $ciej
przy je& d&a j%, a on tak rzad ko od wie dza
dom. Czy wsty dzi si! ro dzi ny? Au gust
na tych miast od pi sa", &e ni ko go si! nie
wsty dzi, ale po nie wa& wst% pi" ju&
do sa le zja nów wi!c te raz jest to je go
pierw szy dom, mu si wy pe" ni( na "o &o -
ne na nie go licz ne obo wi%z ki i nie mo -
&e tak cz! sto przy je& d&a(. Bo chy ba
Pan Bóg ob da rzy" go tak wie lo ma ta -
len ta mi, by on ich nie za nie dby wa".

Kie dy si! gnie my po ar chi wal ne na -
gra nia kar dy na "a Au gu sta Hlon da, us"y -
szy my je go spo koj ny, moc ny g"os:
Chry stus ma try um fo wa(, Chry stus ma

pa no wa(, a Ko !ció$..., a Ko !ció$ ma s$u -

)y( Chry stu so wi, g$o si( je go na uk%, pra -

co wa( dla Chry stu sa, g$o si( Chry stu sa

i cier pie( dla Chry stu sa. W la tach 1900-
1909 by" ko lej no na uczy cie lem i kie -
row ni kiem do mów sa le zja# skich
w O$wi! ci miu, Kra ko wie, Prze my $lu
i Lwo wie, aby w ro ku 1919 zo sta( pro -
win cja "em sa le zja# skiej pro win cji nie -
miec ko -au striac ko -w! gier skiej w Wied -
niu, gdzie po zna" (pó' niej sze go pa pie &a

Piu sa XI), któ ry nie w%t pli wie mia"
ogrom ny wp"yw na je go pó' niej sz% ka -
rie r!.

– Kie dy na sta "a tu taj Pol ska – mó wi
An drzej Gra jew ski, re dak tor „Go $cia
Nie dziel ne go” – tak si! tu wów czas
mó wi "o, Pius XI po s"a" w 1922 ro ku
na )l%sk cz"o wie ka bar dzo przy go to -
wa ne go, od po wie dzial ne go i po cho -
dz% ce go z tej zie mi. Wia do mo ju& by -
"o jak ukon sty tu owa "y si! no we
gra ni ce pa# stwo we, &e wschod nia
cz!$( Gór ne go )l% ska od pad nie od
pa# stwa nie miec kie go, na st% pi po dzia"
tej zie mi. Kon se kwen cj% zmian na ma -
pie ad mi ni stra cji po li tycz nej, zwy kle
s% rów nie& zmia ny ad mi ni stra cji ko -
$ciel nej. No i trud no so bie by "o by wy -
obra &a(, aby struk tu ra ko $ciel na, któ -
ra jest ju& w gra ni cach pa# stwa
pol skie go by "a za rz% dza na, tak jak
do tej po ry, przez bi sku pa z Wro c"a -
wia. A wi!c Pius XI do sko na le wie -
dzia", &e w $lad za zmia na mi gra nicz -
ny mi, mu sz% i$( zmia ny rów nie&
w struk tu rze ad mi ni stra cji ko $ciel nej
i na ob sza rach, któ re zo sta "y przy "% -
czo ne do pa# stwa pol skie go, po wo "a"
twór przej $cio wy, czy li ad mi ni stra tu r!
apo stol sk% i ad mi ni stra to rem wy zna -
czy" w"a $nie ksi! dza Hlon da, któ ry
wów czas kie ro wa" du &ym o$rod kiem
sa le zja# skim w Wied niu.

– Au gust Hlond by" bar dzo ser decz -
nie tu taj przy j! ty – mó wi ar cy bi skup
se nior Da mian Zi mo#. – Wszy scy cze -
ka li na ta kie go cz"o wie ka. Kie dy $le -
dzi my je go pierw sze kro ki, to wi dzi my,
&e w pe" ni za an ga &o wa" si! ja ko dusz -
pa sterz. Po wsta j% mi! dzy in ny mi no we
pa ra fie a je go dzia "al no$( od po cz%t ku
na bie ra barw, do dzi siaj ko rzy sta my
z te go, co on za ini cjo wa", jed nym
z przy k"a dów jest za "o &e nie pra sy ka to -
lic kiej – „Go $cia Nie dziel ne go”.

Re dak tor An drzej Gra jew ski wy ci% -
ga z ar chi wum sta re rocz ni ki „Go $cia
Nie dziel ne go”. Mi n! "o 90 lat od je go
za "o &e nia. W ju bi le uszo wym ro ku re -
dak cja do sta "a mnó stwo &y cze#, aby
jesz cze le piej, jesz cze pe" niej in for mo -
wa( o wszyst kim, co dzie je si! w die -
ce zji ka to wic kiej.

– Za "o &e nie „Go $cia Nie dziel ne -
go” – do da je An drzej Gra jew ski – by -
"o od po wie dzi% na to, co tu taj dzia "o si!
przez la ta. Kar dy na" Hlond wie dzia", &e
Ko $ció" mu si by( obec ny na tej ago rze
pu blicz nej, któ ra mia "a co raz wi!k szy
wp"yw na kszta" to wa nie opi nii pu blicz -
nej. A wów czas na )l% sku by" obec ny
od wie lu lat, wy da wa ny przez ku ri! we
Wro c"a wiu w j! zy ku pol skim, „Po s"a -
niec Nie dziel ny”. To by "o pi smo do brze
re da go wa ne, ale w du chu nie miec -
kim. I Hlond chcia", aby po wsta "o pi -
smo, któ re b! dzie je go or ga nem, a jed -
no cze $nie re da go wa ne w du chu
pol skim. Pierw szy nu mer „Go $cia”
uka za" si! 9 wrze $nia 1923 ro ku, ksi%dz
Hlond na pi sa", jak by $my dzi$ po wie -
dzie li, ar ty ku" wst!p ny pod ty tu "emMa$gorzata Herok, siostrzenica prymasa

Augusta Hlonda.
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„Ar cy pa ster ska za ch! ta”, w któ rym

wy ty czy" pro gram na sze mu pi smu, we -

d"ug mnie, ak tu al ny do dzi siaj. Pi sz#c
o tym, ja ki ma by$ „Go%$ Nie dziel ny”,

mó wi" mi! dzy in ny mi: Nie chce ni ko -

mu schle bia!, nie s"u #y #ad ne mu 

stron nic twu po li tycz ne mu, ani nie jest

wy ra zem in te re su ja kie go$ od"a mu spo -

"e cze% stwa. Chce w mro ki sza re wnie$!
pro mie% $wia t"a. Chce w dusz n& at -

mos fe r' spo "ecz n& tchn&! orze( wia j& cy

po wiew chry stu so we go du cha. Nie b' -
dzie z #ad nym kon ku ro wa" pi smem, bo

je go za da niem nie wal ka po li tycz na,

nie sen sa cja, ale po g"' bia nie zna jo mo -

$ci wia ry i za sad #y cia chrze $ci ja% skie -

go. Po mi ja j&c za tem wszyst ko to, co

de ner wu je, oma wia! b' dzie bie #& ce

spra wy re li gij ne, ak tu al ne za gad nie nia

mo ral ne. Mo& na si! pod tym pod pi sa$
rów nie& wspó" cze %nie, po nie wa& jest

to wska zów ka po nad cza so wa. Wska -

zów ka, któ r# po win ni wzi#$ so bie

do ser ca ko lej ni re dak to rzy „Go %cia

Nie dziel ne go”.

W in tre ne cie mo& na zna le'$ frag -

men ty prze mó wie( ksi! dza kar dy na "a.

Mo& na tam us"y sze$ mi! dzy in ny mi te

s"o wa: Pra cuj cie tak na swo im sta no wi -

sku, aby $my bu do wa li to Kró le stwo Bo -

#e w Pol sce. To Kró le stwo Bo #e jest

du sz& na ro du. A na ród pol ski bez Kró -

le stwa Bo #e go jest tru pem. Przy sz"o$!
bez Bo ga i bez Chry stu sa, i bez sa kra -

men tów od ku pie nia, i bez wszyst kich

tych cha ry zma tów, któ re Chry stus od -

ku pie niem swo im nam wy s"u #y", i Ko -

$cio "o wi zle ci", wszyst ko to by "o by da -

rem ne i pró# nym tru dem, gdy by

na ro do wi bra k"o du szy, a t& du sz&, po -

wta rzam, jest Kró le stwo Bo #e. 

– Po wsta je tu taj no wa struk tu ra, czy li

ad mi ni stra cja apo stol ska – uzu pe" nia

An drzej Gra jew ski – co jest jak by pó"
kro ku w stro n! po wo "a nia die ce zji, co

na st# pi "o, jak wia do mo, w 1925 ro ku,

w ra mach ge ne ral ne go upo rz#d ko wa -

nia struk tu ry ko %ciel nej w Pol sce. Do -

ko nu je te go Pius XI swo j# en cy kli k#,
któ ra usta na wia die ce zj! ka to wic k#
i do tych cza so wy ad mi ni stra tor apo stol -

ski, czy li ksi#dz Hlond, zo sta je pierw -

szym bi sku pem ka to wic kim. Nie pe" ni

jed nak swo jej funk cji d"u go, gdy&
wkrót ce zo sta je wy zna czo ny na funk cj!
me tro po li ty po zna( sko -gnie' nie( skie -

go, czy li pry ma sa Pol ski i opusz cza

)l#sk.

– A kie dy opusz cza" )l#sk – do da je

pa ni Ma" go rza ta He rok – kie dy je cha"
do Po zna nia, to na ca "ej tra sie &e gna li

go wier ni z fla ga mi, ze sztan da ra mi,

na dwor cach or kie stry. A on by" skrom -

ny, a& do ko( ca. Na wet na zy wa ny by"
czer wo nym kar dy na "em, bo na wo "y -

wa", &e by te wiel kie ma j#t ki ko %ciel ne

par ce lo wa$ i da wa$ bied nym rol ni -

kom, któ rzy mie li hek tar, al bo pó" to ra

i mu sie li z te go wy &y wi$ ro dzi n!. By"
tro szecz k! pi!t no wa ny za to. Ale po -

wie dzia": zo ba czy cie, przyj dzie ta ki

czas, &e wam to za bio r#. By" skrom ny.

Na wet na "o &u %mier ci po wta rza", &e
od da" wszyst ko Bo gu i &e by" tyl ko

za kon ni kiem. Miesz ka" w pa "a cu pry -

ma sow skim, ale mia" po kój, w któ rym

by "o &e la zne "ó& ko, stó", dwa krze s"a
i sza fa. Ca "e &y cie &y" tak skrom nie.

15 czerw ca 2002 ro ku od s"o ni! to po -

mnik Au gu sta Hlon da w My s"o wi cach.

W cza sie uro czy sto %ci przy po mnia no,

&e pry mas 9 li sto pa da 1932 zo sta" od -

zna czo ny „Za wy bit ne za s"u gi po "o &o -

ne w pra cy dla Pa( stwa”. Wspo mnia no,

i& we wrze %niu 1939 ro ku, gdy rz#d
pol ski zna laz" si! w Ru mu nii, tam

w"a %nie pre zy dent roz wa &a" je go oso b!
ja ko kan dy da ta na pre zy den ta. Zre zy -

gno wa" z niej jed nak, lecz de sy gno wa -

ny na to sta no wi sko Bo le s"aw Wie nia -

wa -D"u go szow ski chcia" po wie rzy$
Au gu sto wi Hlon do wi urz#d pre mie ra.

Pry mas te go za szczy tu nie przy j#". Wo -

la" dzia "a$ na rzecz spra wy pol skiej po -

przez prze mó wie nia w wa ty ka( skim

ra diu, udzie la j#c wy wia dów pra sie oraz

wy ko rzy stu j#c swo je wp"y wy oso bi ste.

Ca "y czas in for mo wa" te& przy wód ców

Za cho du o sy tu acji w oku po wa nej Pol -

sce. 3 lu te go 1944 zo sta" aresz to wa ny

przez gestapo i in ter no wa ny w Pa ry &u.

Na k"a nia no go tam wie lo krot nie

do pod pi sa nia kil ku nie miec kich odezw

pro pa gan do wych, skie ro wa nych do Po -

la ków w za mian za zwol nie nie. Pro -

po zy cje te spo tka "y si! ze zde cy do wa -

n# od mo w# ksi! dza kar dy na "a. „Ta kim

cz"o wie kiem by" nasz ro dak, my s"o wi -

cza nin, któ re mu dzi% sta wia my po -

mnik” – te s"o wa pa d"y pod obe li skiem.

Zaj rzyj my jesz cze raz do Mu zeum

Miej skie go w My s"o wi cach, gdzie

przez kil ka ty go dni mo& na by "o ogl# -
da$ wy sta w! po %wi! co n# pry ma so wi

Au gu sto wi Hlon do wi. Lu iza Rot ke gel

tak mó wi o swo im kra ja nie: „Ja wi mi

si! ja ko pa trio ta, ja ko au ten tycz ny

chrze %ci ja nin, ja ko cz"o wiek za in te re -

so wa ny dru gim cz"o wie kiem, i d# &# cy

do te go, &e by mu po móc. Nie pa trz!
na nie go w tym mo men cie przez pry -

zmat kar dy na "a, czy pry ma sa, ale cz"o -

wie ka za in te re so wa ne go lo sem dru gie -

go cz"o wie ka. No i m"o dzie &y, bo

kar dy na" Au gust Hlond w okre sie mi! -
dzy wo jen nym na pi sa" spo ro li stów ad -

re so wa nych w"a %nie do m"o dzie &y. Je -

go sen ten cj! Da mi hi ani mas ca ete ra

tol le – Daj mi du sz', resz t' za bierz, jak

i ca "# je go mi sj! po strze gam ja ko co%
wiel kie go. 

W przy sz"ym ro ku wy sta wa po ka za -

na w My s"o wi cach po je dzie do Wa ty -

ka nu. Jest wie lu du chow nych, któ rzy

no sz# w so bie pa mi!$ o kar dy na le

Hlon dzie i s# za in te re so wa ni jej obej -

rze niem. Jest to pierw sza pre zen ta cja,

któ ra tak szcze gó "o wo po ka za "a po -

szcze gól ne eta py &y cia i pra cy pry ma -

sa Au gu sta Hlon da. Na za ko( cze nie

wy pa da tyl ko do da$, &e od 1992 ro ku

w Wa ty ka nie trwa je go pro ces be aty fi -

ka cyj ny. 

!
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pa' dzier ni ka w Bi blio te ce )l# skiej w sa li

Par nas sos od by "o si! spo tka nie z au to ra -

mi ksi# &ek po %wi! co nych kar dy na "o wi Au gu -

sto wi Hlon do wi – ks. prof. zw. dr. hab. Je rzym

My szo rem, pod re dak cj# któ re go uka za "a si! pra -

ca zbio ro wa pt. „Bi skup Au gust Hlond i je go die -

ce zja” oraz z Cze s"a wem Rysz k#, by "ym se na -

to rem RP, au to rem ksi#& ki za ty tu "o wa nej

„Pry mas ze )l# ska”. W gro nie ho no ro wych go -

%ci zna la z"a si! sio strze ni ca kar dy na "a Hlon -

da – Ma" go rza ta He rok. Spo tka nie roz po cz#"
krót ki film oraz frag men ty ho mi lii: pry ma sa Pol -

ski Ste fa na Wy szy( skie go (wy g"o szo nej w 16.

rocz ni c! %mier ci Au gu sta Hlon da) i pierw sze -

go bi sku pa ka to wic kie go (z in gre su w War sza -

wie w 1946 r.). Pro wa dz# cy spo tka nie ks. dr Da -

mian Bed nar ski po sta wi" pi sa rzom py ta nie:

dla cze go w"a %nie te go cz"o wie ka pa pie& mia no -

wa" ad mi ni stra to rem na Gór nym )l# sku. 

Sy tu acja re gio nu by "a wów czas nie zwy kle

skom pli ko wa na. Rok 1922 – po wrót )l# ska

do Ma cie rzy po prze dzi "y burz li we wy da rze nia,

za cz! "y ra dy ka li zo wa$ si! po sta wy na ro do we,

któ re w spo sób szcze gól ny uwi docz ni "y si!
po za ko( cze niu I woj ny %wia to wej, w cza sie po -

wsta( i ple bi scy tu. W du &ej cz! %ci spo "e cze( -
stwa i du cho wie( stwa doj rze wa "a i umac nia "a
si! %wia do mo%$ pol sko %ci. Ko niecz no%$ za tar -

cia gra nic wy ty czo nych przez Au stri!, Ro sj!
i Pru sy po strze ga" za rów no pol ski rz#d jak i w"a -

dze ko %ciel ne. 7 li sto pa da 1922 r., w pierw szym

eta pie umac nia nia struk tur ko %ciel nych na te re -

nie, któ ry przy pad" Pol sce po ple bi scy cie, pa pie&
Pius XI zde cy do wa" o utwo rze niu ad mi ni stra -

cji apo stol skiej, na któ rej cze le umie %ci" Au gu -

sta Hlon da, przy sz"e go bi sku pa no wej die ce zji. 

Pu bli ka cja „Bi skup Au gust Hlond i je go

die ce zja” jest owo cem se sji na uko wej

(7 XI 2012, Wy dzia" Teo lo gicz ny Uni wer sy te -

tu )l# skie go) in au gu ru j# cej ob cho dy Ro ku

Hlon dia( skie go. Czy ta my w niej m.in.: W hi sto -

rii bar dzo cz' sto zda rza si' tak, #e oko licz no $ci

po wsta nia, wy bit ne jed nost ki sto j& nie tyl ko u fun -

da men tów no wych dzie" ko $ciel nych, ale rów -

nie# wp"y wa j& na ich dal szy roz wój. Nie w&t pli -

wie ks. Au gust Hlond na le #y do ta kich po sta ci,

któ re bu do wa "y ma te rial ne pod sta wy die ce zji ka -

to wic kiej, ale i wy war "y oso bi ste pi't no w jej we -

wn'trz nym – du cho wym wy mia rze. Au gust

Hlond by" pa( stwow cem – pod kre %la" pod czas

spo tka nia ks. prof. J. My szor – dla któ re go pa( -
stwo sta no wi "o re al n# war to%$, jed no cze %nie pry -

mas zwra ca" uwa g! na od wiecz ne zwi#z ki mi -

sji Ko %cio "a, zw"asz cza w okre sie za bo rów, z ro l#
du cho wie( stwa w od ra dza j# cej si! Pol sce. 

Cze s"aw Rysz ka, au tor ksi#& ki „Pry mas ze

)l# ska” przy po mnia" nie zwy k"# si "! od dzia "y -

wa nia na uk g"o szo nych przez kar dy na "a Hlon -

da nie tyl ko na ów cze sne spo "e cze( stwo, ale tak -

&e na po tom nych. S"o wa wiel kie go pry ma sa

wie lo krot nie przy wo "y wa" Jan Pa we" II (wzmian -

k! o cze ka j# cym nas zwy ci! stwie Ma ryi zna le'$
mo& na na wet w pa pie skim te sta men cie). 

Pa tro nat ho no ro wy nad pro mo cj# obu pu bli -

ka cji ob j! li: pry mas ar cy bi skup Jó zef Ko wal -

czyk, me tro po li ta kra kow ski – kar dy na" Sta ni -

s"aw Dzi wisz, prze wod ni cz# cy Ra dy Epi sko pa tu

ds. )rod ków Ma so we go Prze ka zu, me tro po li -

ta cz! sto chow ski – ar cy bi skup Wa c"aw De po

oraz me tro po li ta ka to wic ki – ar cy bi skup Wik -

tor Skworc. MS

Pod patronatem „)l#ska”

W ho"dzie

Hlondowi
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– Ks.Fran ci szek Mi chej da (1848-
1921) jest za li cza ny do naj wy -

bit niej szych i naj bar dziej za s!u "o nych oso -
bi sto #ci Zie mi Cie szy$ skiej – pi sze w S!o wie
wst"p nym do ksi#$ ki „O wi"k sz# spra w"”
bp Ta de usz Szur man. Dzi% ki swym dzia !a -
niom re li gij nym, po li tycz nym i spo !ecz nym
na le "a! do przy wód ców "y cia pol skie go
na &l' sku. 

Pa mi"% ks. Fran cisz ka Mi chej dy, wy bit -
ne go &l# za ka i Po la ka, wspó! twór cy ru chu
na ro do we go i o'wia to we go na &l# sku Cie -
szy( skim w 165. rocz ni c" uro dzin uczci li
pod czas jed ne go z li sto pa do wych po sie -
dze( 2013 ro ku rad ni Sej mi ku Sa mo rz# do -
we go Wo je wódz twa &l# skie go. 

Po sta% ks. Fran cisz ka Mi chej dy zdu -
mie wa – nie tyl ko ze wzgl" du na cza sy,
w ja kich przy sz!o mu $y% i z ogrom n# kon -
se kwen cj# i za an ga $o wa niem pro wa dzi%
dzia !al no'% za rów no ja ko ka p!an ale i dzia -
!acz spo !ecz ny. Wy star czy wy mie ni% tyl ko
nie któ re z je go przed si" wzi"%, by zo ba czy%
ks. Fran cisz ka Mi chej d" ja ko po sta% wy j#t -
ko w#: by! ini cja to rem po wsta nia Do mu Na -
ro do we go w Cie szy nie, po wo !a nia To wa -
rzy stwa O'wia ty Lu do wej, wy daw c# trzech
cza so pism, wspó! za !o $y cie lem pierw sze go
pol skie go gim na zjum w Cie szy nie, dzia !a -
czem Ma cie rzy Szkol nej Ksi" stwa Cie szy( -
skie go, Czy tel ni Lu do wej, a po od zy ska niu
przez Pol sk" nie pod le g!o 'ci pierw szym
zwierzch ni kiem Ko 'cio !a Ewan ge lic ko -
-Au gs bur skie go na &l# sku Cie szy( skim.

Jak za uwa $a bp Ta de usz Szur man, ks.
Fran ci szek Mi chej da to tak $e przed sta wi -
ciel jed ne go z wie lu cie szy( skich ewan ge -
lic kich za s!u $o nych dla pol sko 'ci ro dów,
a je go dzia !al no'% ob ra zu je wa$ ny frag ment
hi sto rii ewan ge li cy zmu na &l# sku. 

Trze ba za uwa $y% kon tekst hi sto rycz ny,
ja ki to wa rzy szy dzia !a niom ks. Fran cisz -
ka Mi chej dy, a tak $e na wskro' prze si#k -
ni" t# pa trio ty zmem at mos fe r# do mu ro dzin -
ne go, w któ rej wzra sta!. Prze j" ty po
oj cu – tak $e Fran cisz ku – sza cu nek i praw -
dzi wa mi !o'% do j" zy ka pol skie go, do pol -
skich ksi# $ek, by !a mo to rem je go wie lu
dzia !a(. 

Po cho dzi! z ro dzi ny ch!op skiej, go spo -
da ru j# cej na ma j#t ku ziem skim w Ol -
brach ciach. Dom Mi chej dów by! osto j# pol -
sko 'ci – w nim to czy ta no nie tyl ko ksi#$ ki
pol skie ale i pierw sze pol skie pi smo, ja kie
uka zy wa !o si" w po !o wie XIX wie ku
na tym ob sza rze – „Ty go dnik Cie szy( ski”.
Uko( czy! ewan ge lic kie gim na zjum w Cie -
szy nie – wów czas jesz cze nie miec kie,
a na st"p nie stu dio wa! teo lo gi" w Wied niu,
Lip sku i Je nie. Po uko( czo nych stu diach by!
wi ka rym w Biel sku, na st"p nie w Bry gi do -
wie we wschod niej Ga li cji. W 1874 ro ku
ob j#! roz le g!# pa ra fi" w Na wsiu, gdzie
osiad! na sta !e. Cie sz# cy si" po wa $a niem
i sza cun kiem ka p!an swo je za mi !o wa nie
do pol sko 'ci prze ku wa! w czy ny – za je go
spra w# i To wa rzy stwa Ewan ge lic kie go
O'wia ty Lu do wej uka za !y si" ty si# ce ksi# -
$ek a tak $e pi sma, któ rych sam by! re dak -
to rem i au to rem wie lu ar ty ku !ów: „Ewan -
ge lik”, „Przy ja ciel Lu du”, „Rol nik &l# ski”,
za po cz#t ko wa! wy da wa nie „Ka len da rza
Gór ni cze go”. Ka$ de pi smo by !o do sto so -
wa ne po zio mem do od bior cy i na swój spo -
sób an ga $o wa !o czy tel ni ków w spra w"
pol sko 'ci na tych zie miach. By! ty ta nem
pra cy – jak pi sz# je go bio gra fo wie, po rów -
ny wa nym do Oska ra Kol ber ga czy Samuela

Bo gu mi !a Lin de. Nie ogra ni cza! swo jej
dzia !al no 'ci do spraw lo kal nych, ale nada -
wa! im ran g" ogól no pol sk#, w czym po moc -
na by !a mu naj bli$ sza ro dzi na – prócz oj -
ca i mat ki, tak $e $o na An na, cór ki wraz
z m" $a mi – tak $e pa sto ra mi ewan ge lic ki -
mi, oraz bra cia: Jan – dok tor praw i po se!
do par la men tu wie de( skie go, cz!o nek pre -
zy dium Ra dy Na ro do wej Ksi" stwa Cie szy( -
skie go, na czel nik Rz# du Na ro do we go Rz# -
du Cie szy( skie go, pierw szy bur mistrz
pol skie go Cie szy na oraz Fran ci szek – zaj -
mu j# cy si" re dak cj# je go pism, Je rzy – dzia -
!a! na ni wie szkol nic twa a Jó zef i Pa -
we! – rol ni cy pro wa dzi li pra c" od dol n#
w'ród ch!o pów ma rzecz pol sko 'ci. 

Sza cu nek do ksi#$ ki i j" zy ka pol skie go,
wie dzy, prze ko na( re li gij nych, po sza no wa -
nie spu 'ci zny oj ców, by !y wów czas dro go

op!a ca ne, st#d te$ za rów no Mi chej dów – oj -
ca i sy na, a tak $e im po dob nych zwa no
„twar dy mi lu tra mi spod Cie szy na”. 

Dom, w któ rym za miesz ka! wraz z ro dzi -
n#, czy li ple ba nia zwa na fa r# w Na wsiu, oto -
czo na ogro dem, usa do wio na w gór skiej do -
li nie by !a g!ów n# sie dzi b# na ro dow ców
na&l# sku Cie szy( skim, a z cza sem z nie wiel -
kie go do mu sta !a si" pi" tro wym bu dyn kiem,
ch"t nie gosz cz# cym wie lu zna ko mi tych
przed sta wi cie li kul tu ry pol skiej jak Hen ryk
Sien kie wicz, by wa! tu An to ni Osu chow -
ski – dzia !acz spo !ecz ny. Fa ra w Na wsiu – od -
da lo na od wiel kie go 'wia ta, by !a i po zo sta -
!a sym bo lem wal ki o pol sk# spra w". 

Jed nak po la tach nie wszyst ko co stwo rzy!
ks. Fran ci szek Mi chej da znaj do wa !o uzna -
nie w oczach pó) niej szych w!adz – w po wo -
!a nym przez nie go w 1893 ro ku w Cie szy -
nie pol skim gim na zjum, b" d# cym dla
dzie si# tek uczniów przez la ta praw dzi wym
ty glem pol sko 'ci, na 'cia nach wid nia !y wi -
ze run ki osób za s!u $o nych dla tej pla ców ki.
Jed nak za bra k!o w'ród nich za !o $y cie -
la – ks. Fran cisz ka Mi chej dy. 

Oso bi st# tra ge di# te go „twar de go lu tra
spod Cie szy na”, wier ne go przez ca !e $y cie
po gl# dom i prze ko na niom, by! fakt, $e nie
da ne mu by !o osta tecz nie umrze% w zjed no -
czo nej zie mi. Po sta no wie nie Kon fe ren cji
Am ba sa do rów w Pa ry $u w dniu 28 lip -
ca 1920 ro ku prze s# dzi !o spra w" &l# ska:
&l#sk Cie szy( ski po dzie lo ny zo sta! na dwie
cz" 'ci bez wzgl" du na przy na le$ no'% na ro -
do w# czy te$ wo l" lu du. Do ro bek ksi" dza
Mi chej dy zo sta! za prze pasz czo ny, co on sam
op!a ci! zdro wiem, za !a ma niem i osta tecz nie
'mier ci# w za le d wie trzy mie si# ce po tym
wy da rze niu. Na krót ko przed 'mier ci# pi sa!:
W ogó le jest z tym nie szcz% snym po dzia !em
zgry zot nie ma !o, na ka" dym kro ku. Hi sto rye
pasz por to we s' wprost okrut ne i ob li czo ne
na to, by nam dru g' cz%#( kra ju uczy ni( cu -
dz', ob c'. Acz kol wiek nic na ze wn'trz ni by
si% nie zmie ni !o, to nie czu je my si% tu u sie -
bie, ogl' da my si% na wszyst kie bo ki, … bo -
imy si% mó wi( swo bod nie. U sie bie czu je my
si% do pie ro, gdy przej dzie my przez most
w Cie szy nie. (…) Ci%" ko mi b% dzie odej#(
z te go #wia ta, nie dla mnie, bo do sy( te go,
a Pan mi% nad in nych po b!o go s!a wi!, ale dla
przy sz!o #ci kra ju i lu du”.

Nie o przy sz!o'% tyl ko lu du cie szy( skie -
go wal czy!, szu ka! wi" zi po mi" dzy ewan -
ge li ka mi w ca !ym kra ju, wi dzia! po do bie( -
stwa ich sy tu acji, za bie ga! o 'ci 'lej sze
zwi#z ki, wi dz#c tak $e ro l", ja k# mie li
do wy pe! nie nia w przy sz!ym roz wo ju kra -
ju. Po zo sta wi! po so bie nie tyl ko 'la dy ma -
te rial ne – to wa rzy stwa, pi sma, Dom Pol ski
czy gim na zjum pol skie, ale te$ wie le wa$ -
nych s!ów, jak cho cia$ by te: – Za so li dar -
no #ci' i har mo ni' du cho wej i na ro do wej
pra cy w na ro dzie mu si i#( so li dar no#(, har -
mo nia, sil ne po czu cie wspól no #ci na ro do -
wej, bez wzgl% du na ró" ni c% wy zna$, po li -
tycz nych prze ko na$, stron nictw.

Ks. Fran ci szek Mi chej da spo czy wa
w swo im uko cha nym Na wsiu. 

WIE S*A WA KO NO PEL SKA

Pi sz'c po wy" szy tekst ko rzy sta !am z ksi'" -
ki pt. „O wi%k sz' spra w%. Ks. Fran ci szek Mi -
chej da (1848-1921)”, wy da nej przez Wy -
daw nic two „G!os )y cia”, Ka to wi ce 2013 r.
Z ksi'" ki tej po cho dz' rów nie" za miesz czo -
ne w tek #cie ilustracje.

Twar dy lu ter
spod Cie szy na

Franciszek Michejda jako duchowny.

Strona tytu!owa „Przyjaciela Ludu” z 1894 roku.
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WALT WHITMAN

NA SZE STA RE LI STO WIE

Za wsze na sze sta re li sto wie!

Za wsze zie lo ny pó! wy sep Flo ry dy – za wsze bez cen na del ta Lu izja ny – za wsze po la 

ba we! ny Ala ba my i Tek sa su,

Za wsze z!o te wzgó rza i ko tli ny Ka li for nii, i srebr ne gó ry No we go Mek sy ku – 

za wsze Ku ba o !a god nym od de chu,

Za wsze ob fi to"# wznie sie$, z któ rych wo dy sp!y wa j% do mo rza na Po !u dniu, a po 

S% siedz ku wznie sie nia, z któ rych wo dy sp!y wa j% do mórz na Wscho dzie i na 

Za cho dzie,

Ob szar w osiem dzie si% tym trze cim ro ku tych Sta nów: trzy i pó! mi lio na mil 

kwa dra to wych,

Osiem na "cie ty si& cy mil wy brze 'a, rze ki 'e glow ne na d!u go "ci trzy dzie stu 

Ty si& cy mil,

Sie dem mi lio nów ró' nych ro dzin i ta sa ma licz ba miejsc za miesz ka nia – za wsze 

ty le, i wi& cej, bo ro dzi ny roz ga !& zia j% si& i p%cz ku j%,
Za wsze wol ny wy bór i ró' no rod no"# – za wsze kon ty nent De mo kra cji;

Za wsze pre rie, pa stwi ska, la sy, wiel kie Mia sta, po dró' ni cy, Ka na da, "nie gi;

Za wsze te zwar te zie mie z pa sem ogrom nych, owal nych je zior za pi& tym na

bio drach;

Za wsze Za chód i mu sku lar ni tu byl cy, co raz ich wi& cej, lud no"# przy ja zna, 

gro( na, iro nicz na, gar dz% ca na je(d( ca mi;

Wszyst kie wi do ki, Po !u dnie, Pó! noc, Wschód – wszyst kie uczyn ki spe! nia ne i 

po pe! nia ne przez ca !y czas w ob fi to "ci,

Wszyst kie cha rak te ry, ru chy, wzro sty – nie któ re do strze 'o ne, mi ria dy 

nie do strze 'o nych,

Prze cha dzam si& uli ca mi Man hat ta nu, gro ma dz& to wszyst ko,

Pa row ce p!y n% ce no c% w"ród la sów w o"le pia j% cym bla sku po chod ni,

S!o$ ce nad do li n% Su squ ehan ny i nad do li na mi Po to ma ku i Rap pa han nock, i do li na mi 

Ro ano ke De la wa re,

Na pó! noc nym pust ko wiu dra pie' ne zwie rz& ta na wie dza j% wzgó rza Adi ron dack al bo 

Ch!ep cz% wo d& w rze ce Sa gi naw,

Po rzu co ny przez sta do ohar ko !y sze si& bez sze lest nie na wo dzie w sa mot nej 

Za tocz ce,

W obo rze od po czy wa j% zmor do wa ne 'ni wa mi wo !y,

Da le ko, na ark tycz nym lo dzie, le 'y sen na sa mi ca mor sa, w po bli 'u igra j% jej 

M!o de,

Ja strz%b 'e glu je tam, gdzie cz!o wiek jesz cze nie 'e glo wa!, nad naj dal szym 

po lar nym mo rzem, po marsz czo nym, kry sta licz nym, otwar tym, po za stre f% lo dów,

Okr&t mknie gna ny przez bu rz&, przed nim roz bry zgi bia !ej pia ny,

Co ro bi si& w mia stach na l% dzie sta !ym, gdy dzwo ny bi j% pó! noc,

Od g!o sy pusz czy: wy cie wil ka, wrzask pu my, ochry p!y ryk !o sia,

Prze !o 'y!
AN DRZEJ SZU BA
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Zi m! – pod ciem no nie bie skim lo dem je zio ra Mo ose he ad, a la tem – w prze zro czy stej 

wo dzie wi da", jak p#y wa j! wiel kie pstr! gi, 

w cie plej szym po wie trzu obu Ka ro lin, wy so ko, nad ko ro na mi drzew, p#y nie wol no 

spo ry, czar ny my szo #ów,

W do le – czer wo ne ce dry w gir lan dach bro da te go mchu, so sny i cy pry sy wy ra sta j! ce 

z bia #e go pia chu po kry wa j! ce go wiel k! rów ni n$,
Pry mi tyw ne #o dzie p#y n! ce w dó# sze ro kiej Pe dee, pn! cza, pa so %y ty o ko lo ro wych

Kwia tach i ja go dach, opla ta j! ce po t$% ne drze wa,

Fa lu j! ca dra pe ria na pe# nym %y cia d$ bie, opa da j! ca do sa mej zie mi, po ru sza na 

wia trem bez g#o &nie,

Obo zo wi sko osad ni ków w Geo r gii tu% po zmro ku, go to wa nie wie cze rzy, po si la nie si$ 
bia #ych i czar nych,

Trzy dzie &ci al bo czter dzie &ci du %ych wo zów, mu #y, by d#o, ko nie – przy %#o bach,

Cie nie i b#y ski pod li &" mi sta rych sy ko mor, p#o mie nie i czar ny dym uno sz! cy 

si$ k#$ ba mi nad so &ni n!;
Ry ba cy na po #u dniu #o wi! ry by, cie &ni ny i za tocz ki wy brze %a Pó# noc nej Ka ro li ny, 

#o wi sko alo zy i #o wi sko &le dzia, ogrom ny nie wód, ko nie pra cu j! ce 

przy ko #o wro tach na brze gu, biu ra roz ra chun ko we, w$ dzar nie i pa kow nie,

W g#$ bo kim le sie so sno wym z na ci$" na drze wach ocie ka %y wi ca, z któ rej

Wy ra bia si$ ter pen ty n$,
W de sty lar ni pra cu j! zdro wi Mu rzy ni, Zie mia wo kó# za s#a na reszt ka mi so &ni ny;

W Ten nes see i Ken tuc ky nie wol ni cy tru dz! si$ przy na w$ gla niu, w ku' ni, przy

pie cu al bo przy #u ska niu ku ku ry dzy,

W Wir gi nii syn plan ta to ra wra ca po d#u giej nie obec no &ci, s$ dzi wa nia nia Mu lat ka

Wi ta go ra do &nie i ca #u je,

O zmierz chu prze wo' ni cy chro ni! si$ w swo ich #o dziach za cu mo wa nych bez piecz nie   

pod wy so kim brze giem,

M#od si z nich ta( cz! przy d'wi$ kach ban jo al bo skrzy pek, in ni sie dz! na nad bur ciu 

I pa l! al bo ga da j!,
Pó' nym po po #u dniem prze drze' niacz, ame ry ka( ski na &la dow ca, &pie wa na Wiel kich 

Mo kra d#ach,

Zie lon ka wa wo da, wo( %y wi cy, ob fi to&" mchu, cy pry sy ja #o wiec;

Na pó# no cy kom pa nia m#o dych m$% czyzn z Man hat ta nu wra ca z wy pa du wie czo rem 

do do mu, w lu fach musz kie tów bu kie ty od ko biet;

Ba wi! ce si$ dzie ci, ch#op czyk &pi przy tu lo ny do oj ca (ru sza war ga mi! U&mie cha si$ 
przez sen!),

Zwia dow ca prze mie rza j! cy kon no rów ni ny na za chód od Mis sis sip pi, wspi na si$ 
na pa gó rek i roz gl! da wo kó#;

)y cie w Ka li for nii, bro da ty gór nik w ro bo czym ubra niu, wier na ka li for nij ska 

przy ja'(, #a god ne po wie trze, sa mot ne, przy dro% ne gro by,

Po la ba we# ny w Tek sa sie, cha ty Mu rzy nów, po ga nia cze po ga nia j! cy mu #y lub wo #y 

ci! gn! ce pry mi tyw ne fur man ki, sto sy bel ba we# ny na brze gach rzek 

i na brze %ach;

Ogar nia to wszyst ko, ra du je si$ i ro &nie Ame ry ka( ska Du sza, i jej dwie rów ne

Po #o wy: Mi #o&" i Du ma (al bo Py cha);

W prze sz#ych la tach roz mo wy po ko jo we z iro ke ski mi tu byl ca mi, faj ka po ko ju, 

ar bi tra% i apro ba ta,
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Wódz wy dmu chu je dym naj pierw w gó r! – w stro n! s"o# ca, po tem – ku zie mi,

Ry tu al ny ta niec skal pów, po ma lo wa ne twa rze i gar d"o we okrzy ki,

Od dzia" wo jow ni ków wy ru sza, d"u gi marsz, po ru sza j$ si! bez sze lest nie,

Id$ g! sie go, wy ma chu j$ to po ra mi, za sko cze nie, rze% nie przy ja ció";
Wszyst kie ak ty, sce ny, zwy cza je, oso by, po sta wy tych Sta nów, ka& da bez wy j$t ku, dro bi na;

Rad w! dru j! dró& ka mi i po la mi, po la mi Pau ma nok,

Ob ser wu j! spi ral ny, po kr!t ny lot dwóch &ó" tych mo tyl ków, uno sz$ cych si! wy so ko 

w po wie trzu,

Chy &a ja skó" ka, po strach owa dów, po dró &u j$ ca je sie ni$ na po "u dnie i wra ca j$ ca 

na pó" noc wcze sn$ wio sn$,
M"o dy wie 'niak pod wie czór p! dzi sta do krów, po krzy ku je, kie dy zwie rz! ta zba cza j$

Z dro gi, by po &y wi( si! na po bo czu,

Miej skie na brze &a w Bo sto nie, Fi la del fii, Bal ti mo re, Char le ston, No wym Or le anie, 

San Fran ci sco,

Wy p"y wa j$ ce stat ki, kie dy ma ry na rze tru dz$ si! przy ka be sta nie;

Wie czór – ja w po ko ju – za chód s"o# ca,

Za chód s"o# ca w mo im otwar tym oknie, rój much uno sz$ cych si!, bu ja j$ cych 

w po wie trzu w 'rod ku po ko ju, 'mi ga j$ cych w po przek, w dó" i w gó r!, rzu ca j$ cych 

cie nie -kro pecz ki na prze ciw le g"$, na s"o necz nio n$ 'cia n!;
Krzep ka ame ry ka# ska ma tro na prze ma wia do s"u cha j$ cych t"u mów,

M!& czy% ni, ko bie ty, imi gran ci, po wi$ za nia, ob fi to'(, in dy wi du al no'( Sta nów, 

ka& dy dla sie bie – ko ko so we in te re sy, 

fa bry ki, ma szy ny, si "y me cha nicz ne, ko "o wrót, d%wi gnia, blok, wszyst kie pew ni ki; 

pew nik prze strze ni, wzro stu, wol no 'ci, przy sz"o 'ci, 

w prze strze ni – Spo ra dy, roz pro szo ne wy spy, gwiaz dy; na twar dym l$ dzie – 

kra iny, mo je kra iny,
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O, kra iny! wszyst kie tak mi dro gie – to, czym je ste !cie (co kol wiek to jest), 

umiesz czam na chy bi" tra fi" w tych pie !niach, sta j# si# te go cz# !ci$, 
czym kol wiek to jest,

Na po "u dnie od la tu j# z pi skiem, wol no trze po cz$c skrzy d"a mi, z mi ria d$ mew 

zi mu j$ cych na wy brze %ach Flo ry dy,

Al bo !mie j# si#, pod ska ku j#, p"y n# z wio sen ny mi wo da mi Ar kan sas, Rio Gran de,

Nu eces, Bra zos, Tom big bee, Red Ri ver, Sa skat cha wan czy Osa ge,

Al bo na pó" no cy bro dz# ze sta dem bia "ych cza pli w pia chu p"yt kiej za to ki 

Pau ma nok, szu ka j$c ro ba ków i wod nych ro !lin,

Al bo wra cam, ja, raj ski ptak, !wier go cz$c trium fal nie, bo w"a !nie – dla za ba wy –

Prze bi "em dzio bem wro n# – wi#c !pie wam trium fal nie,

Mi gru j$ ce je sie ni$ sta do dzi kich g# si przy sia da na zie mi, by od po cz$&, wi#k szo!& 
sta da po %y wia si#, czuj ni stra% ni cy trzy ma j$ cy war t# prze cha dza j$ si#, 
co ja ki! czas zmie nia ni prze in nych stra% ni ków – ja te% to po %y wiam si#, to 

trzy mam war t#,
W ka na dyj skiej pusz czy wiel ki jak wó" "o!, osa czo ny przez my !li wych, sta je na 

za dnich no gach i roz pacz li wie wy ma chu je przed ni mi, a ko py ta ma ostre 

jak no %e – ja te%, osa czo ny, bro ni# si# roz pacz li wie przed my !li wy mi,

Na Man hat ta nie: uli ce, pir sy, %e glu ga, ma ga zy ny i mnó stwo pra cow ni ków 

w skle pach, 

i ja te% z Man hat ta nu, !pie wam o nim – i nie mniej ni% wszy scy in ni je stem 

je go cz# !ci$, 
!pie wam pie!' o Nich, o mo ich na za wsze zjed no czo nych kra inach – to one 

w ko niecz ny spo sób sk"a da j$ si# na jed n$ to% sa mo!& mo je go cia "a,

Na ro dzi ny, kli ma ty, tra wa na pa stwi skach Wiel kich \Rów nin,

Mia sta, po ro dy, !mier&, zwie rz# ta, pro duk ty, woj na, do bro i z"o – to ja,

To wy mie nia j$c, z wszyst ki mi szcze gó "a mi, tym sta rym li sto wiem dla Ame ry ki i 

dla mnie, czy nie po wi nie nem prze ka za& ta jem ni cy tej unii, ob da ro wa& was 

czym! po dob nym?

Czy nie po wi nie nem ofia ro wa& wam, kim kol wiek je ste !cie, bo skich li !ci, na któ re, 

jak ja, za s"u gu je cie?

Czy nie po wi nie nem ja, któ ry !pie wam tu taj, za ch# ci& was, aby !cie sa mi uk"a da li 

bu kie ty z te go nie zrów na ne go li sto wia tych Sta nów?

WALT WHITMAN
Prze "o %y"
AN DRZEJ SZU BA
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Jak twier dzi, je go !y cie sk"a da si# z przy pad ków. Nad pierw szym wy jaz dem

na woj n# nie za sta na wia" si# d"u go. De cy zj# o nim okre $la ja ko har cer sko – przy -

go do wo – gów niar sk% ak cj#. Dzi$ jest jed nym z naj bar dziej zna nych i ce nio -

nych dzien ni ka rzy w Pol sce. Do daw nych cza sów wra ca w ksi%! kach. O tru -

dach pra cy ko re spon den ta wo jen ne go, przy go dach i ad re na li nie opo wia da

MAR CIN MEL LER.

Wojna Mel le ra
An na To karz: Jak Mel ler tra fi" pierw szy

raz na woj n#?
Mar cin Mel ler: Mia !em dwa dzie "cia trzy

i pó! ro ku. Na im pre zie spo tka li "my si#
z Krzysz to fem Mil le rem. On ju$ wte dy je% dzi!
z Woj cie chem Ja giel skim. Spy ta! mnie czy nie

sko czy! bym z nim do Afga ni sta nu. Tro ch#
na za sa dzie tak jak si# ska cze nad mo rze. Trze -

ba przy zna&, $e by li "my tro ch# nie trze% wi, co

te$ mia !o swo je zna cze nie. Na st#p ne go dnia ra -

no ju$ na trze% wo po sze d!em do na czel ne go Po -
li ty ki za py ta& czy móg! bym je cha& do Afga ni -

sta nu. W od po wie dzi us!y sza !em, $e to zbyt

w' ski te mat. Za to dla cze go nie Afga ni stan z re -

pu bli ka mi post ra dziec ki mi, Azja (rod ko wa al -

bo Za kau ka zie, na któ rym wte dy si# ostro dzia -

!o. No to sko ro Za kau ka zie, pro sz# bar dzo.

Po je cha !em.

Mnie za wsze no si !o. Mia !em sk!on no "ci

do dzia !a) ry zy kow nych. Do za dym ulicz nych

jesz cze w ko) ców ce ko mu ny, czy do dzia !al -

no "ci nie le gal nej. W zwi'z ku z tym wy jazd

na woj n# wpi sy wa! si# w har cer sko – przy go -

do wo – gów niar sk' ak cj#. No i po je cha !em.

Na miej scu oka za !o si#, $e da j# so bie ra d# w te -

re nie. Nie p# kam, ale je stem na ty le roz s'd ny

by nie na bi& so bie gu za. Je stem w sta nie zor -

ga ni zo wa& so bie wszyst ko w ta kich miej -

scach, gdzie nic nie dzia !a !o i trze ba by !o po -

le ga& na w!a snym spry cie, na wi' zy wa niu

kon tak tów mi# dzy ludz kich i kom bi no wa niu.

Do te go by !em w sta nie to opi sa& na ty le do -

brze, $e re dak cja chcia !a to dru ko wa&.
AT: Z mi "o $ci do hi sto rii czy ad re na li ny?

MM: Do przy go dy. To, $e stu dio wa !em hi -

sto ri# bar dziej przy da wa !o si# przy zbie ra niu

ma te ria !ów, pi sa niu i ro zu mie niu te go, co si#
dzie je. Te re no we przy go dy to ad re na li na, ale

te$ ch#& po pi sa nia si#. W tym sen sie, $e wró -

c# do War sza wy i opo wiem jak to by !o. Nie

po dwu dzie stu pa ru la tach, ale wte dy… Pa r#
tych czyn ni ków by !o. 

AT: Ja ki by" pierw szy wy jazd?

MM: Z jed nej stro ny prze ra $a j' cy. Kie dy zna -

la z!em si# na woj nie, na gle oka za !o si#, $e nie

jest tak faj nie jak to wy gl' da na fil mach. Jest

okrop nie. Mia !em do tkli we po czu cie, $e na praw -

d# mo g# zgi n'&. Tkwi !a we mnie "wia do mo"&,
$e jesz cze nie zd' $y !em po $y&, a za raz mo $e si#
to sko) czy&. By !o rów nie$ po czu cie kom plet -

nej g!u po ty. My "la !em: Po co mi to? (wia ta nie

zba wi#, a mo g# stra ci& $y cie. Kie dy si# wy do -

sta !em z ta ra pa tów mia !em sil ne uczu cie, nie -

po rów ny wal ne z ni czym in nym: Yes, uda !o si"!
Kie dy nada rza !a si# ko lej na opcja wy jaz du, ro -

bi !em to zno wu.

AT: Ten pierw szy raz by" z przy go to wa -

niem, praw da?

MM: Nie! Gdzie tam szko le nia? *ad nych

szko le)! Po tem, la ta pó% niej, kie dy us!y sza !em

od zna jo me go, $e re dak cja wy s!a !a go na szko -

le nie do $o! nie rzy, zro bi !em wiel kie oczy.

Kie dy je cha !em w 1995 ro ku wa run kiem by -

!o to, $e mam wzi'& ka mi zel k# ku lo od por n'
i wy da wa !o mi si# to ko micz ne. Wcze "niej nie

mia !em $ad nych ka mi ze lek, $ad ne go szko le -

nia. Wol na ame ry kan ka i sa mo wol ka. Co kol -

wiek si# zda rzy.

Grze gorz Wa gner: Afry k% za ra zi" pa na

Mar cin Ky dry& ski. Pro sz# opo wie dzie'
o tym pierw szym wy je( dzie. To by" zu pe" nie

in ny kon ty nent, in ne miej sce.

MM: Jak wszyst ko w mo im $y ciu, to przy -

pad ko wa hi sto ria. Pa mi# tam jak dzi". Syl we -

ster 1991/92, czy li za nim po raz pierw szy po -

je cha !em na woj n#. Sp# dzi li "my go ra zem

na bez na dziej nej im pre zie w bi lar dow ni.

Okrop ny syl we ster. Na st#p ne go dnia umó wi -

li "my si# w ni by fast fo odzie, któ ry na zy wa! si#
Chic ken Land. Sie dzie li "my nad sma $o nym

kur cza kiem i tak si# za sta na wia li "my. Ja pra -

co wa !em od kil ku mie si# cy w Po li ty ce, a on

w ja kiej" ga ze cie, or ga ni zu j'c przy tym im pre -

zy mu zycz ne – jaz zo we. Ge ne ral nie to nam si#
tro ch# nu dzi !o, wi#c my "le li "my, co by tu zro -

bi&. Przy tym kur cza ku wy my "li li "my, $e po -

je dzie my do oko !a "wia ta. On za wsze by! lep -

szy w pla no wa niu, bar dziej po uk!a da ny, wi#c
wzi'! na sie bie szu ka nie pie ni# dzy i spon so rów.

Mi n'! rok. W tym cza sie by !em na dwóch

woj nach, na Kau ka zie… A$ przy szed!
rok 1993. Nie da li "my ra dy zdo by& pie ni# dzy

na po dró$ do oko !a "wia ta. Wte dy Ky dryn

zmie ni! de cy zj#. Po sta no wi!, $e prze je dzie my

Afry k#. Od Ka iru po Kapsz tad. Ca !'. Ja w tym

cza sie pi sa !em w Po li ty ce i by !o mi z tym do -

brze. Tro ch# wsi' k!em w war szaw skie $y cie.

Któ re go" dnia, la tem 1993 ro ku przy szed!
do mnie Mar cin i po wie dzia!, $e on ma ju$ po -

zbie ra ne pie ni' dze i w li sto pa dzie chce ru szy&
do Afry ki na pó! ro ku. Tro ch# go zwo dzi !em.

Nie mia !em pie ni# dzy, a w re dak cji za ra bia !em

ty le by prze $y&. Nie zo sta wa !o mi nic. To raz.

Dwa, by !em wte dy na prze d!u $a nej umo wie,

nie mia !em $ad ne go punk tu za cze pie nia, a jed -

no cze "nie da wa no mi do zro zu mie nia, $e jak

jesz cze tro ch# po pra cu j#, to do sta n# etat. Wie -

dzia !em, $e jak te raz wy ja d# na pó! ro ku, to dia -

bli we zm' ten etat w per spek ty wie. Nie wie -

dzia !em czy jak wró c# to mnie z po wro tem

przyj m' na for m# sta $o w'. Za cz' !em p# ka&.
Ky dry) ski wte dy stwier dzi!, $e je dzie sam lub

znaj dzie ko go" in ne go. Zd' $y! do ga da& si# z na -

sz' wspól n' ko le $an k' Ol g' Sta ni s!aw sk'. Ja

te$ pod j' !em de cy zj# o po zo sta niu w War sza -

wie. Tak mi n# !o do li sto pa da. Wpa d!em do nie -

go, gdy pod ko niec mie si' ca ro bi !em bal prze -

bie ra) ców. Przy no sz# mu za pro sze nie, a on

mó wi do mnie: – Eee… Tyl ko na to ci" sta# $e -
by zro bi# im pre z", a do Afry ki nie po je dziesz. 

GW: Am bi cja wzi# "a gó r# nad roz s%d -

kiem?

MM: Tak mi na ko pa! w ho nor, $e w ty dzie),
mo $e dwa sta n' !em na uszach i zor ga ni zo wa -

!em pie ni' dze na wy jazd. Prze b!a ga !em ro dzi -

ców, ob dzwo ni !em zna jo mych. Uzbie ra !em ty -

le, $e by by& w sta nie ru szy&. W re dak cji

po wie dzie li, $e jak na pi sz# co" z Afry ki to ku -

pi' mi bi let. Do Ka iru. W jed n' stro n#. W ten

spo sób to, cze go nie by !em w sta nie zro bi& w pó!
ro ku, zro bi !em w ty dzie). Ósme go grud nia wy -

le cia !em do Ka iru nie wie dz'c do k!ad nie, co nas

pó% niej cze ka. Re we la cja!

Nie by !o In ter ne tu. Nie wie dzie li "my, czy da

si# prze je cha& z Ka iru do Na iro bi. To Ky dryn

cho dzi! po zlo tach po dró$ ni ków, ale w ro -

ku 1993 w Pol sce nie by !o ni ko go, kto by prze -

je cha! z Ka iru do Na iro bi. Nie wie dzie li "my czy

mo$ na prze je cha& przez Etio pi#. Wi#c by !o hej

przy go do! W re dak cji za py ta no czy mam jak

wró ci&. Oczy wi "cie od po wie dzia !em, $e tak,
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cho! po praw dzie nie mia "em. Do pie ro jak by -

"em w RPA to wy s"a "em fax, #e bar dzo chcia" -
bym wró ci! do pra cy, tyl ko nie mam jak. Tro -

ch$ si$ wku rzy li na mo j% bez czel no&!, ale

wy s"a li mi ka s$ na po wrót. Wró ci "em. Do sta -

"em pra c$ z po wro tem, ale bez mo# li wo &ci eta -

tu. Czy li znów by "em w punk cie wyj &cia.

AT: Co za sta li !cie w Afry ce?

MM: Afry k$ za sta li &my.

AT: Ja k"?
MM: Ta k%, któ rej dzi& ju# nie ma. To by "a

Afry ka… Afry ka wie lu wo jen i kon flik tów.

Z dru giej stro ny, kraj mo #e nie dzi ki, bo to nie -

od po wied nie s"o wo. Kie dy w 1994 ro ku,

w spo rym etiop skim mie &cie Ba hir Dar pró bo -

wa "em do dzwo ni! si$ do do mu i re dak cji, sie -

dzia "em dwa dni na po czcie by do cze ka! si$
na po "% cze nie. W ko' cu i tak nic nie s"y sza "em,

bo by "o ta kiej ja ko &ci. By "em tam dzie wi$! lat

pó( niej i sie dzia "em w ka fej ce in ter ne to wej cza -

tu j%c ze zna jo my mi na ca "ym &wie cie. W 1994

ro ku w Etio pii by "em w mia stecz ku Ak sum. Pa -

mi$ tam ho te lik z ogro dem na przed mie &ciach

mia sta. Wró ci "em tam w 2005, mo #e 2006 ro -

ku. Ogród na da le kich przed mie &ciach sta" si$
cen trum ja zgo tli we go mia sta. Kie dy& Afry ka

by "a przy go d%. Przez mie si%c nie by "o sk%d si$
ode zwa!, ani do wie dzie! co dzie je si$ na &wie -

cie. Je dy ny kon takt ja ki mia "em, to ma "e ra dyj -

ko, któ re do sta "em od bra ta bab ci. )a pa "o &wia -

to wy ser wis BBC. Ty le. 

Przy wszyst kich kon flik tach, Afry ka jest naj -

szyb ciej roz wi ja j% cym si$ kon ty nen tem, star tu -

j%c z po zio mu to tal nej bie dy. W du #ej mie rze cy -

wi li zu je si$, nie w sen sie kul tu ral nym, ale

eko no micz no -in du strial nym. Jak by li &my wAfry -

ce, chcie li &my ko niecz nie zo ba czy! go ry le gór -

skie w Za irze. Mie li &my nie sa mo wi te go fuk sa,

bo zo ba czy li &my je pierw sze go dnia i do te go by -

"o w&ród nich go ry le nie mow l$. P"a ci li &my

za to sto do la rów. Spe cjal nie po je cha li &my

do Za iru, bo tam p"a ci "o si$ i by "o w d#un gli a#
do skut ku. Nie daw no spo tka "em Ky dry na. Po -

wie dzia" mi, #e te raz to kosz tu je ty si%c do la rów.

To, co w la tach dzie wi$! dzie si% tych mo# na

by "o zro bi! za gro sze, by "o im pro wi za cj%, te raz

jest biz ne sem. Ja t$ pierw sz% Afry k$ prze je cha -

"em ma j%c dwa ty si% ce trzy sta do la rów na pó" -
rocz ny trans port, je dze nie i noc leg. Te raz za te

pie ni% dze nie by "o by to wy ko nal ne. 

GW: Ile lat w su mie trwa #a ta ka tu #acz -

ka po !wie cie?

MM: La ta dzie wi$! dzie si% te sp$ dzi "em

w po "o wie w Pol sce i w po "o wie za gra ni c%. To

nie by "a tyl ko Afry ka. Rok w USA, licz ne wy -

jaz dy do Afry ki, na Kau kaz, do Ira nu czy Tur -

cji. Naj d"u# szy jed no ra zo wy wy jazd to by "o
osiem, mo #e dzie wi$! mie si$ cy w Afry ce. Jed -

nym ci% giem.

AT: Ci$% ko by #o?

MM: I tak i nie. Brak pie ni$ dzy by" za wsze

naj wi$k szym pro ble mem i wszyst ko, co si$
z tym wi% za "o. Iry ta cja, któ ra przez to mi to -

wa rzy szy "a. Mia "em ta kie mo men ty, d"u gie, ty -

go dnio we, #e… na wet nie to, #e nie do ja da "em,

bo co& tam ja d"em… Pa mi$ tam, #e w miej sco -

wo &ci Gu lu w Ugan dzie, ca "y mi ty go dnia mi by -

"o to sa mo. Ra no po bud ka. Za mia stecz ko, bo

tam by "y dzi kie man gow ce. Co dzien nie to man -

go. Obra!. Zje&!. Bach – &nia dan ko! Uwiel biam

man go, któ re u nas jest owo cem luk su so wym,

a tam pa trzy "em na nie jak bym co dzien nie mu -

sia" je&! ziem nia ki. By" ta ki bar, gdzie za do -

la ra do sta wa "o si$ mi sk$ ry #u i pi kant ny sos,

któ ry bar dzo lu bi "em. Za spo ka ja "em g"ód,

jed nak czu "em si$ tro ch$ po iry to wa ny, bo

ci% gle by "em na lek kim nie do #y wie niu. No

i ci% gle to sa mo. Osza le! mo# na by "o.

Spo ty ka "em dzien ni ka rzy, któ rzy je cha li

gdzie&, gdzie ja nie mo g"em. Fakt, #e nie mo -

g"em po zwo li! so bie na nic przy jem ne go. To

by "o wku rza j% ce. Na to miast po za tym by "o ge -

nial nie. Naj lep szy czas w mo im #y ciu. Ni czym

si$ nie przej mo wa "em. *ad ny mi ra chun ka mi,

któ re trze ba za p"a ci! na czas. Tu nie by "o nic.

Mam gdzie& do je cha!, to ja d$. By le by zna le(!
noc leg, zje&!, wy s"a! tekst do Pol ski. Nie mia -

"em #ad nych zo bo wi% za' – to tal na wol no&!.
Bu dz$ si$ ra no i mo #e po ja d$ do Za iru, mo #e
do Etio pii, a mo #e zo sta n$ w tym miej scu dwa

ty go dnie i na pi j$ si$ pi wa z przy jezd ny mi.

AT: Opo wia da pan o tym, jak o fan ta -

stycz nej przy go dzie. A tam ca #y czas mi ny,

bom by…

MM: Nie, nie, nie! Nie ca "y czas. Mo #e si$
zda rzy! tak, #e te go sa me go dnia jest bom bar -

do wa nie, a wie czo rem su perim pre za. To mo #e
dziw nie brzmi jak si$ opo wia da. Cz$ sto py ta li

mnie: – Tu zgi n! li lu dzie, a wy si! wie czo rem ba -

wi cie? No tak! Bo prze #y li &my. Czy# nie by" to
&wiet ny po wód #e by si$ ba wi!? To nie by "a #ad -

na eks ta tycz na za ba wa. Kto& wy ci% gn%" za me -

li no wa n% bu tel k$ whi sky, a by "o nas 15 osób.

+mie chu by "o co nie mia ra. Te sy tu acje na pew -

no wi% #% si$ z tym, #e im by "y bar dziej hard co -

ro we zda rze nia, tym sil niej sze by "o od re ago wa -

nie. Wy da rze nia czy sto wo jen ne by "y
mniej szo &ci%. Jak by "em trzy mie si% ce w Ugan -

dzie to po wiedz my, #e mo #e pó" to ra mie si% ca sie -

dzia "em w stre fie za gro #e nia, gdzie dzia "a li

par ty zan ci. Mniej szo&! cza su sp$ dza "em w zu -

pe" nie wy su ni$ tej wio sce czy trans por cie. Wo -

kó" Gu lu trwa "y wal ki, ale praw do po do bie' stwo,

#e sta nie mi si$ krzyw da by "o ma "e. Ge ne ral nie

to nie by "o tak, #e sp$ dza "em mie si%c w piw ni -

cy w bom bar do wa nym mie &cie. Nie. By "o ra czej

tak, #e co& si$ dzia "o i po tem od ska ki wa "em

do miej sca, gdzie nie by "o za gro #e nia #y cia. 

GW: Zda rza #y si$ mo men ty du %e go

stra chu?

MM: Tak. Z tym #e mo men ty du #e go stre -

su by "y krót kie. Kie dy strze la li, nie by "o cza -

su na my &le nie. Bar dziej wy ka' cza j% ce, stre -

so gen ne by "y hi sto rie ta kie, jak jaz da

z kon wo jem w pó" noc nej Ugan dzie. Ni gdy nie

wia do mo co si$ za chwi l$ wy da rzy. Czy kto&
wy sko czy – nie wy sko czy. Do je# d#a li &my do

ja kiej& wio ski afry ka' skiej. Gdzie& je den pa -

wi lo nik, miej sco wa szko "a. Mie li &my &wia do -

mo&!, #e mo gli tam wpa&!. To by "o wy ka' cza -

j% ce. Nie wie my co si$ sta nie, a ju tro nie b$ dzie

ina czej, bo b$ dzie my ro bi! to sa mo. To sto ra -

zy gor sze ni# bom bar do wa nie, bo po nim wia -

do mo, #e jest spo kój. W Ju go s"a wii z pol ski -

mi #o" nie rza mi, mia "em ta k% sy tu acj$, #e
po my li li dro g$ i nie wie dzie li czy tra sa jest za -

mi no wa na czy nie! 

AT: Al bo uciecz ka przez po le mi no we…

MM: To w"a &nie by "o ina czej. Wte dy trze -

ba by "o za pie prza!. Nie by "o cza su na my &le -

nie i wie dzia "em gdzie jest ko niec. Kil ka set me -

trów da lej by "y ja kie& drze wa i za bu do wa nia.

Do bie gniesz tam, spo ko. Bieg przez po le mi -

no we to "ad ne osi% gni$ cie. De fac to pierw szy

raz na li nii fron tu w Ka ra ba chu. 

GW: Co dzi siaj mu sia #o by si$ zda rzy&, %e -

by zde cy do wa# si$ pan po je cha& w ta ki re jon?

MM: W re jon, kto wie? Zo ba czy my, co wy -

my &l$ na na st$p n% ksi%# k$. Ale tak #e by po je -

cha! na li ni$ fron tu, to nie. Wy cho dz$ z za "o -

#e nia, #e swo j% pu l$ szcz$ &cia ju# wy czer pa "em.

Mam ro dzi n$, ma "e dziec ko. Nie na le #y ku si!
lo su po nad mia r$. Jak kto& jest m"od szy i ma

ocho t$, pro sz$ bar dzo! Ja chy ba na wet kil ku -

krot nie wy czer pa "em pu l$ szcz$ &cia jak na jed -

no #y cie, tak #e dzi$ ki. Swo je od ro bi "em.

AT: To by# spo sób na %y cie?

MM: By". Jak si$ mia "o dwa dzie &cia pa r$ lat.

AT: Wie lu ko re spon den tów mó wi, %e
woj na pro wa dzi al bo do !mier ci, al bo

do psy chia try ka…

MM: Krzy siek Mil ler wy l% do wa" w psy chia -

try ku. *o na Ja giel skie go mu sia "a si$ le czy!. Na -

pi sa "a ksi%# k$ o syn dro mie stre su bo jo we go, któ -

ry ona prze #y wa "a. U mnie po to czy "o si$ ina czej.

Pew nie dla te go, #e wcze &nie od pa d"em. Su ch%
no g% prze brn% "em i nie zo sta wi "o to na mnie #ad -

ne go &la du. Chy ba…

AT: Mo% na przy zwy cza i& si$ do pa trze nia

na !mier&?

MM: To jest kwe stia ilo &ci. W tym wy pad -

ku ilo&! prze cho dzi w ja ko&!. To, co ja wi dzia -

"em… Wi dzia "em nie wie le. Tru py, któ re zo ba -

czy "em nie &ni "y mi si$ po no cach. Nie wiem,

co by by "o gdy by by "o ich o wie le wi$ cej. Nie

mia "em hi sto rii w sty lu tych, któ re opo wia da li

mi zna jo mi dzien ni ka rze. Gdzie& w Rwan dzie

cz"o wiek wy szed" z do mu i si$ prze wró ci"
o ku p$ zw"ok l% du j%c na czy ich& twa rzach. Mnie

si$ co& ta kie go nie zda rzy "o. Zresz t% chrza ni! ko -

re spon den tów! Lu dzie prze #y wa j% swo je woj -

ny. Jed ni nie po tra fi% so bie po ra dzi! z tym

do ko' ca #y cia. U in nych nie po za sta wia j% &la -

du. Przy naj mniej na po zór. Wszy scy moi dziad -

ko wie i ich po wi no wa ci prze #y li woj n$ w mniej

lub bar dziej tra gicz nych oko licz no &ciach. Ni gdy

to jed nak nie by "o te ma tem ta bu i czym&, co ich

przy t"a cza "o.

AT: Jak to jest z ety k" dzien ni kar sk" w ta -

kich chwi lach? Na woj nie kr$ go s#up mo ral -

ny mu si by& bar dziej ela stycz ny? Przy po -

mnij my so bie cho& by hi sto ri$ Ke vi na

Car te ra, któ ry jest au to rem zdj$ cia umie ra -

j" cej z g#o du dziew czyn ki i s$ pa czy ha j" ce -

go na jej %y cie.

MM: I za p"a ci" naj wy# sz% ce n$, po pe" ni" sa -

mo bój stwo. In na spra wa, #e tak na praw d$ by"
cz"o wie kiem o de li kat nej psy chi ce, zu pe" nie

nie przy go to wa nym na kry ty k$ ja ka spa d"a
na nie go. Na pew no ce na ja k% za p"a ci", by "a
zbyt wy so ka. Sam sta" si$ ofia r% woj ny. Zresz -

t% ze s"yn ne go Klu bu Bang Bang, do któ re go

na le #a" Car ter, #y je w ca "o &ci ju# tyl ko Greg

Ma ri no vich. Ken Ooster bro ek zgi n%" jesz cze

przed upad kiem apar the idu, a Jo ao Si lva nie -

daw no stra ci" oby dwie no gi na mi nie w Afga -

ni sta nie. To te# co& mó wi.

GW: Któ ra wy pra wa po zo sta #a naj d#u %ej

w pa mi$ ci?

MM: Wi$k szo&! z nich pa mi$ tam do sko na -

le… Mo #e jest to hi sto ria, któ rej nie ma w tej

ksi%# ce. Opi sa "em j% w Gau mar d"os! Opo wie #ci

z Gru zji. Dzia "o si$ to na stat ku z uchod( ca mi

na Mo rzu Czar nym. Pa mi$ tam, by" ko niec pa( -
dzier ni ka 1992 ro ku. Na stat ku kil ku set uchod( -
ców. Sza la" ol brzy mi sztorm, a nasz sta tek za cz%"
to n%!. Ra dio So czi po da "o, #e on ju# za to n%". Ja -

kie& nie mo# li we rze czy tam si$ dzia "y…

GW: Kie dy i do k"d po je cha# pan po raz

ostat ni ja ko ko re spon dent wo jen ny? Czy wie -

dzia# pan, %e b$ dzie to ostat nia te go ty pu po -

dró%? Ja kie wspo mnie nia si$ z ni" wi" %"? 

MM: Chy ba w 1999 w Al ba nii na gra ni cy

z Ko so wem, cho! to by" de li kat ny wy jazd. S"y -

cha! by "o ar ty le ri$, #o" nie rze by li upier dli wi,

ale w su mie grzecz nie.

AT: Mi! dzy wa ria ta mi jest splo tem miejsc

i lu dzi. Któ re z miejsc by #o naj bar dziej wa -

riac kie?

MM: Chy ba au to kar i prom z ki bo la mi Le -

gii z wy pra wy do Go ete bor ga. By "y miej sca

gro( niej sze, dziw niej sze, bar dziej eg zo tycz ne,

ale je &li mó wi my o wa riac kim, to w"a &nie chy -

ba szcze gól nie prom, gdy p"y n$ li &my z Ystad

do +wi no uj &cia, &wi$ tu j%c pierw szy pol ski

awans do Li gi Mi strzów.

AT: Na spo tka niu au tor skim w Bi blio te -

ce 'l" skiej w Ka to wi cach, mó wi# pan, %e si$ -
ga j"c do swo ich sta rych tek stów wi dzia# sie -

bie sprzed lat. No w#a !nie, ja ki by# wte dy

Mar cin Mel ler?

MM: Jak PZPR we dle ge ne ra "a Ja ru zel skie -

go: ten sam, ale nie ta ki sam!

GW: Co da #a pa nu woj na?

MM: Do &wiad cze nie i pa r$ re por ta #y. By -

"em, wi dzia "em, wiem jak wy gl% da. Chy ba #ad -

nej war to &ci do da nej.

GW: Kim w tej chwi li jest Mar cin

Mel ler?

MM: Dzien ni ka rzem szu ka j% cym po my s"u
na no w% ksi%# k$.

Roz ma wia li: 

AN NA TO KARZ
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WPa ry !u jesz cze bel le épo que ku si
uro ka mi !y cia, a ce sar ski Wie de"

przy ci# ga wie lo kul tu ro we t$u my, ale fa tum
za wi s$o nad Habs bur ga mi, znad Sa ra je wa
w stro n% Höfbur ga nad ci# ga j# czar ne
chmu ry. Na pro me na dach eu ro pej skich
sto lic or kie stry d% te jesz cze gra j# we so $e
me lo die, ale za kil ka na &cie mie si% cy
w takt woj sko wych mar szy, ge ne ra $o wie
po pro wa dz# na &mier' mi lio ny lu dzi
prze bra nych w mun du ry... tym cza sem

Szyf man, na otwar cie Te atru Pol skie go
w War sza wie, re !y se ru je Iry dio na Kra si" -
skie go z ple ja d# ak to rów: Lesz czy" ski,
W% grzyn, Wy soc ka, Ze lwe ro wicz. Cra co -
via zdo by $a mi strzo stwo Ga li cji w pi$ ce
no! nej, a Mes sal ka z Jó ze fem Re do po raz
pierw szy w Pol sce ta" cz# na sce nie – ta -

niec w naj wy! szym stop niu nie przy zwo -

ity – jak zgod nie po t% pia li tan go: lon dy" -
ski The Ti mes, ce sarz nie miec ki i pa pie!.
W za bo rach pol skie or ga ni za cje na ro do -

we krze wi# pa trio tyzm i wia r% w od zy ska -
nie nie pod le g$o &ci. Ta ki by$ rok 1913,
ostat ni przed wy bu chem wiel kiej woj ny,
o któ r# w Li ta nii Piel grzym skiej mo dli$ si%
Mic kie wicz. W tym ro ku uro dzi li si%: Ed -
mund Jan Osma" czyk, Zbysz ko Bed norz
i Je rzy Ko za rzew ski z ro du Nor wi dów,
zwi# za ni z pej za !em kul tu ro wym (l# ska
Opol skie go. W set n# rocz ni c% uro dzin wy -
bit nych po sta ci, pod czas uro czy sto &ci
i przed si% wzi%' kul tu ral nych, wspo mi na li
ich wdzi%cz ni miesz ka" cy wo je wódz twa
opol skie go. 

Cum ta cent, cla mant

Ile kro' prze cho dz% &cie! k# otu la j# c#
Wzgó rze Uni wer sy tec kie, po zo sta -

wiam za so b# zgie$k mia sta. Abs trak cyj -
ny czas przy bie ra tu taj re al ne kszta$ ty:
gra ni tu, br# zu, pia skow ca. Spo gl# da j#c
na mi ja ne rze) by i po mni ki, przy wo $u -
j% $a ci" sk# sen ten cj%: Cum ta cent, cla -

mant (kie dy mil cz", krzy cz"; ich mil cze -

nie jest wy mow ne). Cy ce ron w trzech
s$o wach ge nial nie od s$o ni$ se kre ty
gwiazd i ka mie ni. Da lej, lek ko pod gó -
r%, most kiem $# cz# cym dwa brze gi, dwa
&wia ty, po nad le d wie za uwa !al n# fo s#,
wzno sz# ce go si% tu taj nie gdy& gór ne go
Zam ku. Po pra wej stro nie ko lum na z fi -
gu r# &w. Krzysz to fa, pa tro na po dró! ni -
ków, &wia dec two daw nej &wiet no &ci pa -
$a cu w Ko pi cach. Po le wej Osiec ka
z pli kiem wier szy, Gro tow ski spo gl# da -
j# cy za ho ry zont, Nie men z gi ta r#, stu -
dent Gre chu ta i dwaj pa no wie Wa sow -
ski -Przy bo ra, wy twor ni w cy lin drach.
Przy sie dli na $a wecz kach al bo sto j#
przed Al ma Ma ter Opo lien sis, tyl ko
spó) nio ny Jo nasz Ko fta wcho dzi scho -
da mi do pan te onu pol skiej pio sen ki,
wznie sio ne go przez prof. Sta ni s$a wa
S$a wo mi ra Ni cie j%. Br# zo we po sta cie,
wspo mnie nie Fe sti wa li Pio sen ki Pol -
skiej, zni ka j# za drze wa mi kie dy zbli !am
si% do ko &cio $a na Gór ce (Mat ki Bo skiej
Bo le snej i &w. Woj cie cha). Prze chod nie
mi ja j# w po &pie chu ten przy ko &ciel ny za -
k# tek, za zwy czaj nie zwra ca j#c uwa gi
na ho ry zon tal nie po $o !o ne ka mien ne
p$y ty. Pod pierw sz# spo czy wa ks. pra $at
Wa c$aw Ku charz, uro dzo ny w Sta ni s$a -
wo wie, a pod dru g# Ed mund Jan Osma" -
czyk, dzien ni karz, pu bli cy sta i po li tyk.
Mi kro ko smos &l# sko -kre so wej pa mi% ci,
dwa epi ta fia, dwa ka mie nie z sen ten cji
Cy ce ro na, opo wia da j# po gma twa ne dzie -
je miesz ka" ców (l# ska Opol skie go… 

Wol no!" jest s#o necz na...

Osma" czyk ju! pod czas stu diów uni -
wer sy tec kich (hi sto ria w War sza wie,

dzien ni kar stwo w Ber li nie) wy ka zy wa$ si%
wie lo ma ta len ta mi m. in. ja ko dzia $acz
Zwi#z ku Po la ków w Niem czech, szef je -
go Cen tra li Pra so wej i re dak tor pol skich
cza so pism: M#o dy Po lak w Niem czech,

Na ród, Po lak w Niem czech, Zdrój. Gdy
mia$ za le d wie 24 la ta za pi sa$ s$o wa de kla -
ra cji, któ re mo g$y sta no wi' cre do wie lu
Ro d$a ków: – Dla ja sno $ci stwier dzam: je -

stem rocz nik 1913. Uro dzi #em si% w po wie -

cie strze li& skim na 'l" sku Dol nym

(Deutsch Jägiel – Ja giel no). (y j% sta le

Ed mund Jan Osma" czyk,
Zbysz ko Bed norz, 
Je rzy Ko za rzew ski 

in me mo riam
przy po mnie nia, cy ta ty, re flek sje na za ko" cze nie 
opol skich ob cho dów set nej rocz ni cy uro dzin
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Ed mund J. Osma& czyk na Kra kow skim Przed mie $ciu, War sza wa, 11.5.1936 r.

JA NUSZ 
WÓJ CIK
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w pa! stwie nie miec kim. Pasz port mam

nie miec ki, ser ce pol skie. Ani na cjo na li st",
ani ko mu ni st", ani fa szy st", ani so cja li st",
ani na ro dow cem, ani pa! stwow cem, ani

#ad nym in nym „... ist"”, czy „... owcem”

nie je stem. Je stem Po la kiem… tak roz po -

czy na! si" wst"p do de biu tanc kie go to mu

„Wol no#$ jest s!o necz na” (Opo le, 1937),

za wie ra j% ce go m!o dzie& cze wier sze na ce -

cho wa ne pa trio ty zmem, mi !o #ci%, wie le

strof ser decz nych za de dy ko wa! uko cha -

ne mu mia stu:

Na ryn ku, po chy lo nym ku rze ce mej 

– Od rze 

Od dy cham s$o wem #y wym po %ród 

bra ci mo ich.

Mo wy co dzien nej s$u cham i dziw nie mi 

do brze,

Cho cia# ob co%& szyl da mi mia sto 

nie po koi...

… Mo im je ste% Opo le, w to bie s$o wo

mo je!

S$o wo nie zwy ci' #o ne, jak wszyst ko, 

co pol skie.

– Oto na zie mi Oj ców s$o wem #y wym

sto j'! –
Mia sto mo je – Opo le – jak #e% ty 

opol skie. 

Opo le nie by !o je go prze lot n% mi !o #ci%,
ale do zgon n% (do s!ow nie), miej scem uko -

cha nym, do któ re go po wra ca! z wie lu po -

dró 'y i gdzie zgod nie ze swo j% ostat ni%
wo l% po zo sta! na wzgó rzu przy ko #cie le

Mat ki Bo skiej Bo le snej. Za rów no

na ok!ad ce pierw sze go to mi ku, jak

i na ok!ad ce ostat niej ksi" gi, ka mien nej

p!y cie – umiesz czo no Ro d!o – szcze gól -

ny znak, któ re go by! wspó! au to rem i któ -

ry sta! si" ko d% je go 'y cia.

Ro d!o znak bra ter stwa

– Co
ozna cza? Ro d$o jest to ha s$o,

któ re mó wi: „Je ste %my Po la -

ka mi, na le #y my do na ro du pol skie go, któ -

re go kul tu ry ko leb k" jest Kra ków, wier -

n" rze k" Wi s$a. Te dwie si $y to Ro d$o,

któ re nie jest ani her bem ani go d$em, ale

sym bo lem na sze go po cho dze nia i $"cz -

no %ci na szej z ca $ym na ro dem pol skim

i je go du sz"” – cy to wa! ko men tarz

Osma& czy ka Sta ni s!aw Wa sy lew ski

w zbio rze ese jów „Na (l% sku Opol -

skim„(Ka to wi ce, 1937), uka zu j% cym

pol skie dzie dzic two kul tu ro we i dzia !al -

no#$ Po la ków na ob sza rze (l% ska, któ -

ry przy pad! Niem com po ple bi scy cie.

Wo bec hi tle row skie go ter ro ru cz!on ko -

wie ZPwN m.in. dzia !a cze ple bi scy to wi,

we te ra ni po wsta& #l% skich, du cho wie& -

stwo, har ce rze – wy ka za li si" od wa g%
i har tem du cha, bro ni%c nie tyl ko swo -

ich praw, ale tak 'e in nych mniej szo #ci

na ro do wych, a szcze gól nie bli skich im

Ser bo !u 'y czan. Nie ugi" li si" rów nie'
wo bec na rzu ca nia im sym bo li ki na zi -

stow skiej, dla te go po sta no wi li stwo -

rzy$ swój od r"b ny znak. Sym bol gra ficz -

ny opra co wa !a Ja ni na K!o poc ka, za#
Osma& czyk je go na zw", !% cz%c ge nial -

nie dwa s!o wa – Ro dzi na i Go d$o, za cho -

wu j%c ro do wód or ga ni za cji, spryt nie

obe szli hi tle row skie prze pi sy. Ro d!o,

uka zu j% ce bieg Wi s!y i Kra ków, sta !o si"
zna kiem bra ter stwa i wi" zi z Ma cie rz%,
a Pi"$ Prawd Po la ków: – Je ste %my Po -

la ka mi. Wia ra Oj ców na szych jest wia -

r" na szych dzie ci. Po lak Po la ko wi Bra -

tem! Co dzie! Po lak Na ro do wi s$u #y.

Pol ska Mat k" na sz", nie wol no mó wi&
o Mat ce (le – do dzi# sta no wi wzru sza -

j% cy akt mi !o #ci Oj czy zny i tro ski o do -

bro wspól ne wszyst kich Po la ków, za rów -

no w kra ju jak i na ob czy) nie. Praw dy

przy j" to pod czas I Kon gre su Po la ków

(6. III. 1938), do bru nat ne go Ber li na

przy je cha !o wów czas bli sko pi"$ ty si" -
cy de le ga tów (m.in. ze (l% ska Opol skie -

go, Ma zur, Ka szub, War mii, West fa lii

i Nad re nii). Roz g!o #nia Deutsch land sen -

der na zle ce nie Pol skie go Ra dia mia !a
na gra$ prze bieg Kon gre su, ale or ga ni za -

to rzy s!usz nie prze wi dy wa li, 'e Ge sta -

po do te go nie do pu #ci, dla te go re dak tor

Osma& czyk po ta jem nie na gry wa re la cj",
któ r% po kil ku dniach z War sza wy na da -

je Pol skie Ra dio, wzbu dza j%c w#cie k!o#$
hi tle row ców… 

Spra wy Po la ków

P
od czas oku pa cji Osma& czyk dzia !a
w kon spi ra cji, a po wy bu chu Po wsta -

nia War szaw skie go wal czy mi kro fo nem

i pió rem, na da j%c co dzien ne au dy cje

na an te nie po wsta& cze go ra dia. Do #wiad -

cze nia zwi% za ne z za g!a d% sto li cy spo t" -
go wa !a #mier$ je go syn ka. Po kil ku mie -

si% cach, za pi su je s!o wa: Za wsze b' dzie my

na rwa ni i g$u pi. Po wsta nie wy bu ch$o
za wcze %nie. Chcia no uprze dzi& Mo ska li,

ale nie po ro zu mia no si' z ni kim, ani

z Ro sj", ani z An gli", ani ze Sta na mi Zjed -

no czo ny mi. Nie za gwa ran to wa li %my so bie

po mo cy, ufa j"c w ka wa le ryj sk" sza bel k'.
Za am bi cje jed ne go czy trzech lu dzi za p$a -

ci li %my #y ciem stu ty si' cy i znisz cze niem

cen trum na sze go dy na mi zmu po li tycz ne -

go, go spo dar cze go i kul tu ral ne go – tak po -

wsta j% pierw sze za pi sy „Spra wy Po la -

ków”... Pe! ni%c funk cj" ko re spon den ta

wo jen ne go re la cjo nu je zdo by cie Ber li na,

kon fe ren cj" pocz dam sk% i pro ces no -

rym ber ski. Sta! si" cz!o wie kiem doj rza -

!ym, wi zjo ne rem z ch!od nym umy s!em

ana li ty ka, opi su j% cym z!o 'o ne pol skie

pro ble my na tle wspó! cze sne go #wia ta. Pi -

sz%c „Spra wy Po la ków” kie ru je si" po czu -

ciem od po wie dzial no #ci za lo sy wy nisz -

czo ne go na ro du, nie ocze ku j%c na po klask,

wy le wa! na roz pa lo ne pol skie g!o wy ku -

be! zim nej wo dy – An gli cy i Ame ry ka nie

#y j" dzi' ki pra cy mi lio nów, a Po la cy

dzi' ki %mier ci mi lio nów. Sprze ci wia! si"
wi zji mar ty ro lo gicz ne go trwa nia Po la ków,

a tak 'e mie rze nia pa trio ty zmu tyl ko mia -

r% prze la nej krwi. Prze ko ny wa!, 'e trze -

ba sko& czy$ z pa te tycz nym im pe ra ty wem

„do krwi ostat niej” – ani jed nej kro pli krwi

pol skiej wi' cej. Przy po mi na! na iw nym, 'e
ban ki #wia ta za prze la n% krew nam nie za -

p!a c% i nie wy ma chi wa! trium fal nie cho -

r% giew k% na gru zach Trze ciej Rze szy,

tyl ko wzy wa! do na tych mia sto wej pra cy

na rzecz od bu do wy sil nej go spo dar ki. Sta -

wia j%c te z" o szyb kim po wro cie Nie miec

do ro li po t" gi i li de ra Eu ro py, z oba w% py -

ta! – czy do rów na my? – Niem cy, obo j't -
nie w ja kiej stre fie, od rzu ca j" w$a sn" wi -

n' i z za ci' to %ci" pra cu j", pra cu j"
nad od bu do wa niem kra ju. Po la cy, obo j't -
nie w Kra ju czy na Emi gra cji, le w" r' k"
bi j" si' w pier si, pra w" wska zu j" wi no waj -

ców w%ród in nych na ro dów i m' cz"c si'
bar dzo ga da niem o lo sach Oj czy zny

i %wia ta, s" co naj mniej dwa kro& mniej

pro duk tyw ni ni# Niem cy. Pod kre #la!, 'e
wy daj na pra ca sta no wi o do bro by cie pa& -
stwa i je go oby wa te li. – Pra ca! Pra ca!

Pra ca!.. za ty tu !o wa! ko& co wy roz dzia!
„Spra wy Po la ków”. Nie po pu lar ne by !o to

na wo !y wa nie w kra ju, gdzie od wie ków

do mi no wa !o za wo !a nie – Do bro ni!

Do bro ni! Ksi%' ka wzbu dzi !a 'y we dys -

ku sje, by !a kon tro wer syj na, bu rzy !a wie -

le na ro do wych mi tów. Ko mu ni #ci uzna li

j% za nie bez piecz n% i wy co fa li z obie gu,

prze zna cza j%c na prze mia! (wcze #niej

na twór czo#$ Osma& czy ka wy rok wy da -

!o Ge sta po). W na szej hi sto rii g!o sy po -

dej mu j% ce roz ra chu nek z wa da mi na ro do -

wy mi za krzy ki wa no b%d) po mi ja no.

„Spra wy Po la ków” nie do cze ka !y si" no -

we go wy da nia po zmia nach ustro jo wych

w 1989 ro ku. Czy' by zno wu ksi%' ka

mo g!a by za ch" ci$ do kry tycz ne go my #le -

nia? A mo 'e w na szych re aliach nie ma ju'
miej sca na dys kurs o naj wa' niej szych

spra wach Po la ków? Wspo mnia na ksi%' -
ka po win na sta no wi$ lek tu r" osób po dej -

mu j% cych dzia !al no#$ pu blicz n% (nie mal

obo wi%z ko w% dla po s!ów, mi ni strów i se -

na to rów)... W 1946 ro ku „Spra wa mi Po -

la ków” za in te re so wa !a si" dziew czy na

z Ni ki szow ca, pra cu j% c% ja ko go niec

w Ku rii Die ce zjal nej w Ka to wi cach. Cz" -
sto od bie ra !a dla bi sku pów no wo #ci z ksi" -
gar ni, po czym w dro dze po wrot nej ukrad -

kiem wcho dzi !a do ko #cio !a i w ci szy

sp" dza !a czas na cie ka wej lek tu rze. Pod -

czas pó) niej szych eg za mi nów, na py ta nie

ja kie ksi%' ki ostat nio prze czy ta !a, omó wi -

!a „Spra wy Po la ków”, wzbu dza j%c ko mi -

sj" w zdu mie nie. Prof. Do ro ta Si mo ni des

wspo mi na o tym w au to bio gra fii „Szcz" -
#cie w gar #ci” (Opo le, 2012). Za pew ne

tam ta lek tu ra prze s% dzi !a o 'y cio wym suk -

ce sie dziew czy ny, któ ra z fa mi lo ków po -

w" dro wa !a na uni wer sy tec kie i po li tycz -

ne sa lo ny. 

Ostat nie zdj' cie Ed mun da J. Oma! czy ka,

15.5.1989 r.
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W la tach PRL

Powoj nie ka rie ra Osma! czy ka na -
bie ra roz ma chu, zo sta je ko re spon -

den tem za gra nicz nym pol skiej pra sy i ra -
dia, po cz"t ko wo w Niem czech, a na st#p nie
w Ame ry ce Pó$ noc nej i Po $u dnio wej. Jed -
no cze %nie przez pi#& ka den cji spra wu je
man dat po sel ski, pe$ ni"c wie le wa' nych
funk cji na fo rum kra jo wym i mi# dzy na ro -
do wym. Otrzy mu je ty tu $y dok to ra ho no -
ris cau sa Uni wer sy te tu (l" skie go i Uni wer -
sy te tu Wro c$aw skie go, a tak 'e wie le
na gród i od zna cze! pa! stwo wych. Pro wa -
dzi$ in ten syw n" dzia $al no%& pu bli cy stycz -
n" i na uko w", spod je go pió ra wy sz$o wie -
le ce nio nych pu bli ka cji, zwie! czo nych
En cy klo pe di! ONZ i sto sun ków mi" dzy na -
ro do wych, któ ra przy nio s$a au to ro wi roz -
g$os mi# dzy na ro do wy. W 1989 ro ku zo sta -
je cz$on kiem Ko mi te tu Oby wa tel skie go,
bie rze udzia$ w ne go cja cjach Okr" g$e go
Sto $u i zo sta je se na to rem Zie mi Opol skiej...
Kil ka na %cie lat po %mier ci Osma! czy ka je -
go dzia $al no%& w PRL sta $a si# po wo dem
do oskar 'e! o „ko la bo ra cj#”, sta wia nych
w kr# gu opol skim przez oso by o nie wiel -
kim do rob ku 'y cio wym i wiel kich am bi -
cjach po li tycz nych. Za pew ne nie war to by -
$o by o tym wspo mi na&, ale w obro nie
Osma! czy ka sta now czo wy st" pi li pro fe -
so ro wie: Sta ni s$aw Ni cie ja, Do ro ta Si mo -
ni des i Fran ci szek Ma rek. Przy po mi na j"c
za s$u gi se na to ra Zie mi Opol skiej, wy ja %nia -
li mo ty wy je go dzia $al no %ci, do cie ra j"c
do sze ro kich kr# gów spo $e cze! stwa, któ -
re nie zna bio gra fii au to ra En cy klo pe dii
ONZ. Aby obiek tyw nie oce ni& po sta w#
Osma! czy ka w tam tym cza sie, na le 'y
spoj rze& na je go dzia $al no%& przez pry zmat
Ro d$a i Prawd Po la ków, sk"d bra $a si# je -
go zde cy do wa nie pro pa! stwo wa po sta wa.
War to przy po mnie&, 'e przy szed$ na %wiat
i sp# dzi$ m$o do%& w pa! stwie nie miec kim,
gdzie trze ba by $o mie& od wa g# w cza sach
hi tle row skich – sk$a da j"c de kla ra cje – je -
stem Po la kiem. O swo jej Oj czy) nie %ni$
i ma rzy$, a kie dy od ra dza $a si# z ru in w kr# -
gu ob cej do mi na cji – nie mia$ in ne go pa! -
stwa, dla te go sku pi$ si# na po zy ty wi -
stycz nej pra cy dla swo je go na ro du. Mó wi$:
trud no ko la bo ro wa# z w$a snym pa% stwem,

al bo na wi" zu j"c do swo jej obec no %ci
w Sej mie – nie obec ni ra cji nie ma j!.
W par la men cie za bie ga$ o spra wy Po la ków
za gra ni c" i prze by wa j" cych na emi gra cji,
ape lo wa$ o za pew nie nie sta bil nej war to %ci
z$o tów ki. W la tach sie dem dzie si" tych
pro te sto wa$ prze ciw usu wa niu z 'y cia
spo $ecz ne go po wsta! ców %l" skich i Ro d$a -
ków, a tak 'e prze ciw tzw. „ak cji $" cze nia
ro dzin”, kie dy Gie rek za kre dy ty prze han -
dlo wa$ do Nie miec ty si" ce (l" za ków, bez
pra wa po wro tu w ro dzin ne stro ny. Prof.
Fran ci szek Ma rek zwra ca$ rów nie' uwa -
g# na fakt, 'e Osma! czyk poj mo wa$ i oce -
nia$ dzie je Pol ski z po zy cji Od ry, a nie Wi -
s$y, za% na za rzu ty o spo le gli wo %ci wo bec
ZSRR, od po wia da$: by$ prze ciw ni kiem
teo rii dwóch wro gów. Po wpro wa dze niu
sta nu wo jen ne go g$o so wa$ w Sej mie prze -
ciw li kwi da cji NSZZ So li dar no%&, wspól -
nie z nie licz nym gro nem po s$ów, w%ród
któ rych by $a Do ro ta Si mo ni des, jed na
z pierw szych czy tel ni czek „Spra wy Po la -
ków”. Dla po %piesz nych oskar 'y cie li, nie
zna j" cych do g$#b nie 'y cio ry su Osma! czy -
ka, sta je si# on $a twym ce lem, po %mier ci
nie mo 'e ju' sam si# bro ni& ani ni cze go do -
po wie dzie&. Dzi% bez wi#k sze go tru du
w sza tach Ka to na, mo' na oskar 'a& i wy -
g$a sza& mo ra li te ty, przy miot ni ko we go pa -
trio ty. Nie trze ba za to p$a ci& po nie wier -
k", wi# zie niem, utra t" 'y cia.

Ed mund Osma! czyk za swo je wy bo -
ry – Ro d$a ka, kon spi ra to ra, 'o$ nie rza
AK, pa trio ty – ry zy ko wa$ w$a snym 'y -
ciem. W PRL ja ko je den z nie licz nych,
bez par tyj nych po s$ów i pu bli cy stów, po -
tra fi$ i%& pod pr"d i mie& w$a sne zda nie. 

!la dy pa mi" ci owo cu j# cej

Kul mi na cyj nym punk tem rocz ni co -
wych ob cho dów by $a pre zen ta cja

opol skiej wy sta wy Ed mund Jan Osma% -
czyk (1913–1989) – w set n! rocz ni c"
uro dzin. W gma chu Sej mu RP jej uro czy -
ste go otwar cia do ko na $a Jo lan ta Kli mo -
wicz (wdo wa po Ed mun dzie) wspól nie
z mar sza$ kiem Se na tu RP B. Bo ru se wi -
czem i wi ce mar sza$ kiem Sej mu RP C.
Gra bar czy kiem, z udzia $em opol skich
par la men ta rzy stów, cz$on ków Za rz" du

Wo je wódz twa Opol skie go, dy rek to rów
opol skich in sty tu cji kul tu ry. 10 VIII 2013
r. uro czy sto %ci rocz ni co we roz po cz# $a
msza %wi# ta w in ten cji %p. E. J. Osma! -
czy ka w ko %cie le „na Gór ce”, po czym
na je go gro bie za pa lo no zni cze i z$o 'o no
kwia ty. Na st#p nie, oko licz no %cio wa
wy sta wa zo sta $a za pre zen to wa na opol skiej
pu blicz no %ci przed Ra tu szem. Ofi cjal -
ne go otwar cia do ko na li: Jo lan ta Kli mo -
wicz i mar sza $ek wo je wódz twa
opol skie go Jó zef Se be sta. W%ród zgro ma -
dzo nych obec ni by li: prof. Do ro ta Si mo -
ni des, prof. Fran ci szek Ma rek, prof. Ja ni -
na Haj duk -Ni ja kow ska, dr Adam
Wier ci! ski, red. Edward Po chro!, dyr.
M(O Ur szu la Za j"cz kow ska, przed sta wi -
cie le w$adz sa mo rz" do wych. Po otwar ciu
wy sta wy g$os za bra $a prof. Do ro ta Si mo -
ni des: Ed mund Osma% czyk dla spra wy
Pol ski i &l! ska sko czy$ by w ogie% i po szed$
do sa me go pie k$a… po sta wi" oso bi 'cie po -
mnik je go kry ty kom, gdy zro bi! cho cia(
pro mil te go, co On zro bi$ dla Oj czy zny
i &l! ska Opol skie go… by$ nie zwy k$! oso -
b!, któ ra zo sta wi $a po so bie ogrom ne dzie -
$o. Po win ni 'my cz" 'ciej przy po mi na#,
ile wszy scy Je mu za wdzi" cza my. Wzru szo -
na Jo lan ta Kli mo wicz wspo mi na $a: Prze -
(y li 'my ra zem trzy dzie 'ci lat i ca $y ten
czas, cho# miesz ka li 'my w War sza wie,
uczy $am si" od nie go Opo la i &l! ska. Po -
rz!d ku j!c je go ar chi wum zna la z$am wie -
le cie ka wych, jesz cze nie opu bli ko wa nych
prac i mam na dzie je, (e zdo $am ni mi ko -
go' za in te re so wa#, kto po zwo li na ich za -
cho wa nie. (la dów i pa mi" tek po Ed -
mun dzie Osma! czy ku w Opo lu za cho wa $o
si# wie le. Mu zeum (l" ska Opol skie go
prze cho wu je le gen dar ne eks po na ty: Lek -
sy kon Po lac twa w Niem czech i al bum p$y -
to wy z na gra nia mi I Kon gre su Po la ków
w Niem czech. Lek sy kon pod re dak cj"
Osma! czy ka za wie ra$ wy kaz miej sco wo -
%ci za miesz ka $ych przez Po la ków (ze
spi sów pru skich XIX i XX wie ku), uzu -
pe$ nio ny o li st# pol skich pa mi" tek. Dru -
gim uni ka to wym eks po na tem jest pi# cio -
p$y to wy al bum z na gra nia mi I Kon gre su
Po la ków, za re je stro wa ny mi przez
re dak to ra Osma! czy ka. Po k$o siem rocz -
ni co wych ob cho dów by $y ko lej ne, miej -
sko -uni wer sy tec kie przed si# wzi# cia.
W Fil har mo nii Opol skiej pod czas kon cer -
tu „Opo la nie w ho$ dzie Osma! czy ko wi”
%pie wa no pie %ni Ro d$a ków, a na ro gu Ryn -
ku i uli cy Osma! czy ka, od s$o ni# to pa mi"t -
ko w" ta bli c# po %wi# co n" Je go oso bie.
Na Uni wer sy te cie Opol skim od by $a sie se -
sja po pu lar no -na uko wa „Ed mund Jan
Osma! czyk (1913–1989). Ro d$ak, dzien -
ni karz, pu bli cy sta, po li tyk. W set n" rocz -
ni c# uro dzin”. Za pew ne wie lu stu den tów
obec nych w Au li B$# kit nej Col le gium Ma -
ius, do wie dzia $o si# kim by$ cz$o wiek spo -
czy wa j" cy na Wzgó rzu Uni wer sy tec kim
pod zna kiem Ro d$a, prze cie' co dzien nie
tam t# dy prze cho dz" po d" 'a j"c na za j# cia. 

W na st"p nym nu me rze do ko% czy my
opo wie'# o nie zwy k$ych po sta ciach rocz -
ni ka 1913, zwi! za nych ze &l! skiem Opol -
skim, przy po mi na j!c fa scy nu j! ce bio gra -
fie Zbysz ko Bed no rza i Je rze go
Ko za rzew skie go z ro du Nor wi dów.

!Har ce rze na war cie przy gro bie Ed mun da J. Oma% czy ka w set n! rocz ni c" uro dzin. Opo le, 13.8.2013 r.
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Kil ka dni przed przy jaz dem Mar ti na,
Pe ter te le fo nicz nie udzie li! mu na -

st" pu j# cej po ra dy: 
– Naj le piej we$ po ci#g, bo ja d#c sa mo -

cho dem tyl ko na ro bisz so bie k!o po tów
z pol sk# biu ro kra cj#. A to kon tro la gra -
nicz na, spraw dza nie do ku men tów, od pra -
wa cel na, !a pów ka dla jed ne go i dru gie -
go. Pó$ niej ja kie% skom pli ko wa ne
prze pi sy wa lu to we. Ty le a ty le wy mie -
niasz po ta kim kur sie; ty le a ty le po in -
nym… 

Zro bi! prze rw" na wdech al bo wy dech.
W ka& dym ra zie co% za wie si !o je go
p!yn ny mo no log. Na chwi l". Mo &e zie -
wa!?

– Ha lo! Je ste% tam? Wi"c s!u chaj, bo
to nie wszyst ko. Na st"p nie mu sisz si"
ubez pie czy', pod pi sa' o%wiad cze nia
i ja kie% de kla ra cje, nie wiem po ja k# cho -
le r", po twier dzo ne no ta rial nie. I tak da -
lej, i tak da lej. Bez ko( ca.

Znów prze rwa!. Co% tam po dru giej
stro nie za d$wi" cza !o. Jak szyj ka bu tel -
ki, gdy de li kat nie tr# ci' ni# o kra w"d$
szkla necz ki.

– Wi"c ci mó wi". Sa mo cho dem si" nie
op!a ca. Mo& na zwa rio wa'. 

Te raz by! wdech. Pó$ niej jak by co% na -
bra! w usta i prze !kn#!. Wy dech. Mó wi!
da lej:

– Tak to wy gl# da. A sa mo lo tem jesz -
cze go rzej. To rów nie& wy bij so bie
z g!o wy. 

I od t#d ju& mó wi! po wo li, do bit niej,
z wi"k sz# tro sk# o su ge styw no%' i styl,
jak by dyk to wa! tekst dla re dak cji. 

– Gdzie in dziej mo &e war to la ta', ale
do Pol ski? Po ma jo wej ka ta stro fie lot ni -
czej pod War sza w#, jesz cze do te raz nie
ma ofi cjal ne go ko mu ni ka tu. Sa me do my -
s!y, po g!o ski i prze cie ki. We d!ug jed nych
zgi n" !o sto dwa dzie %cia osób. We d!ug in -
nych, dwie %cie. Nie mo g# si" do li czy'
tru pów, czy co? 

Wdech.
– Po dob no dwa ty go dnie pó$ niej zna -

le zio no w krza kach ja k#% nad licz bo w# no g" czy g!o w".
Na miej scu ka ta stro fy wszyst ko by !o w prosz ku, a oca la !e ba -
ga &e roz kra d!a oko licz na lud no%'. W tym za mie sza niu za gi -
n" !a pew na %ci %le taj na tecz ka. Mó wi#, &e by !a to ka ta stro fa
na za mó wie nie. 

A te raz nie wia do mo, wdech czy wy dech? Zresz t# – nie -
wa& ne. 

– Ró& ne rze czy o tym si" s!y szy, a& trud no uwie rzy'. Ale
prze cie& wszyst ko jest mo& li we. W ka& dym ra zie nie da si"
usta li', jak tam by !o na praw d". Kom plet ny ba !a gan.

Co% jak by d$wi"k po tar tej za pa! ki. Pew nie pa li cy ga ro.
– Wi"c, s!u chaj Mar tin. Je %li ci nie za le &y na &y ciu, to

ju& two ja spra wa, ale przy naj mniej miej li to%' dla swo ich
wa li zek i te go, co tam za pa ku jesz. Bo ja oso bi %cie ni gdy
bym nie wszed! na po k!ad so wiec kiej ma szy ny, na wet 
gdy bym by! kom plet nie pi ja ny, cho' spra wy &y cia i %mier -
ci znam na wy lot, a je stem ju& w tym wie ku, &e ni cze go
nie mu sz" si" ba'. I do brze ci ra dz", &e by% tak &e nie 
ro bi! g!upstw. Daj so bie spo kój z sa mo cho dem i sa mo-
lo tem. 

Te raz w dyk to wa niu móg! by by' no wy aka pit. G!" bo ki wy -
dech. Wdech.

– Po za tym, wiesz ch!op cze, jak jest na lot ni skach. Nic tam
ni gdy nie dzie je si" cie ka we go. Szcze gól nie w War sza wie,
gdzie je dy n# atrak cj# s# kie szon kow cy. Nie wy obra &asz so -
bie. Ca !e ta bu ny! Chy ba ich tam spe cjal nie za trud nia j#
na pa( stwo wych po sa dach.

S# dz#c po nie zbyt czy stym d$wi" ku,
Pe ter w!a %nie za ci# gn#! si" cy ga rem, al -
bo po ci# gn#! ze szkla necz ki.

– Atrak cja! Ro zu miesz? Na Ok" ciu, tak
si" na zy wa to lot ni sko w War sza wie,
na jed ne go pa sa &e ra przy pa da pi" ciu lub
sze %ciu. A cza sem w ogó le s# tam tyl ko
kie szon kow cy. Nie któ rzy na wet w mun -
du rach. Cho dz# po ter mi na lu i na wza jem
si" okra da j#, czy co? Trud no zro zu -
mie', z cze go oni w!a %ci wie &y j#? Mo -
&e z pen sji? 

Je go g!os na chwi l" prze sta! by' wy -
ra$ ny. Co% mam ro ta!. A mo &e tyl ko za -
k!o ce nie na li nii? Pó$ niej by !o ju& do brze.
A& do na st"p nych za k!ó ce(.

– Gdy by przy naj mniej nie by li tak
szyb cy, mo& na  by si" do k!ad niej przyj -
rze', jak port fel ele ganc ko zmie nia w!a -
%ci cie la, cz" sto wraz pasz por tem i bi le -
tem. Nie tak daw no spo tka !o mnie co%
ta kie go. Pa skud na spra wa. Po s!u chaj.
Przy le cia !em z Hel si nek tro ch" za spa ny
i za nim oprzy tom nia !em, ju& by !o po fak -
cie. Pie ni# dze. Do ku men ty. Wszyst ko.
Na wet etui z dwo ma cy ga ra mi. 

Mó wi! to i %mia! si". Chy ba ju& prze -
bo la! stra t".

– Trud no. Sta !o si". Osta tecz nie kie -
szon kow cy s# wsz" dzie. W Rzy mie,
Ham bur gu, To kio. Tak &e w po ci# gach.
A szcze gól nie w!o skich i pol skich. Nie
wia do mo tyl ko, w któ rych wi" cej. Wi -
dzisz, rzecz w tym, &e sa mo lo tem mo& -
na so bie po le cie' gdzie in dziej, pro sz"
bar dzo, na przy k!ad do Ma dry tu al bo Bu -
enos Aires. Ale do War sza wy naj le piej
przy je cha' fur man k#. A &e w na szych
cza sach trud no o ko nie, naj le piej zro bisz
wsia da j#c do po ci# gu. Pol skie Ko le je
Pa( stwo we! Wspa nia !a przy go da! Od ra -
zu otrzy mu jesz praw d" o tym kra ju
w pi gu! ce. Od ra zu wiesz, co jest gra ne.

Jak kol wiek &ad na ga ze ta te go by nie
pu %ci !a, dyk to wa! da lej su mien nie.

Niech wi"c Mar tin prze bo le je do br#
whi sky za dwie trze cie ce ny i per fu my

fran cu skie za pó!, w Du ty Free Shop ping na Te gel. Jesz cze zd# -
&y tam nie raz zro bi' za ku py. Aprzy oka zji, niech przyj mie cen -
n# uwa g" – na lot ni skach naj wi" cej kie szon kow ców jest w!a -
%nie w skle pach wol no c!o wych. Na wet w Pa ry &u. Te& mia! tam
przy go d". Po sz!o ty si#c fran ków. Znik n" !y. Ra zem z tecz k#. Po -
sta wi! na chwi l" i ju&. Nie ma. Zu pe! nie jak w War sza wie. Po -
dob no przed woj n# tak si" o niej mó wi !o – Pa ry& pó! no cy. Al -
bo wscho du? Cho le ra wie.

Wi"c ko niecz nie po ci# giem. We$ mie so bie sle eping i na -
wet si" nie obej rzy, jak b" dzie na miej scu. Z!o dziej stwo w sle -
epin gach jest pro por cjo nal nie mniej sze, jak kol wiek te& na le -
&y uwa &a'.

– No do bra, Mar tin. Co ci mam t!u ma czy'. Nie za sta na wiaj
si". Rób jak mó wi". Sraj na sa mo lot, wsia daj do po ci# gu i przy -
je& d&aj. Po co ci skle py wol no c!o we, sko ro w Pol sce i tak
wszyst ko jest du ty free. Do s!ow nie wszyst ko! Ta ki du ty free
na Te gel to gów no w po rów na niu z Pol sk#. Pe weks! Tak to
si" tu taj na zy wa. Sam zo ba czysz. Za psie pie ni# dze b" dziesz
ku po wa' co ze chcesz. Pacz k" cy gar ku ba( skich za nie ca !e
dwie mar ki, al bo bu tel k" John ny Wal ker za trzy. Nie wie rzysz?
Po wa& nie. To w!a %nie jest ko mu nizm, mój ch!op cze! Na tym
to po le ga! Ta cy ka pi ta li %ci, jak ty al bo ja, ma j# tu czy sty raj.
Na wet wli cza j#c w to kie szon kow ców.

Pe ter by! za pa mi" ta !y na punk cie ku ba( skich cy gar, któ rych
aro mat naj ch"t niej pod bi ja! mi !ym sma kiem whi sky. Na tu ral -
nie, bez &ad nej tam wo dy czy lo du. A osta tecz nie mo g!o by'
co% in ne go, by le w przy zwo itym ga tun ku. Bar dzo mo& li we,
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!e ro bi" to w"a #nie, prze k"a da j$c s"u chaw k% z jed nej r% ki do dru -
giej, aby cze go# "yk n$&, lub tra fi& s"up kiem po pio "u do naj -
bli! szej do nicz ki. Mar tin nie móg" so bie te go na wet wy obra -
!a&, bo ca "$ je go uwa g% przy ku wa "y trza ski, szu my, ja kie#
od le g"e roz mo wy, na "o !o ne jed na na dru g$, nie wia do mo w ja -
kim j% zy ku, nie wy ra' ne, i in ne za k"ó ce nia d'wi% ku. Szu uuu!
Szu uuu! Drrr! Drrr!

Spo #ród nich wy "a wia" s"o wa Pe te ra. Nie któ rych si% za le -
d wie do my #la". Wy cho dzi" z te go nie z"y be" kot: cy ga ra, kie -
szon kow cy, ka ta stro fa, whi sky, sra& na sa mo lot, po ci$g, psie
pie ni$ dze. 

Mar ti no wi ani do g"o wy nie przy sz"o, !e po co  najm niej dwu
go dzi nach cze ka nia na po "$ cze nie, Pe ter wy pa li" ju! pra wie
ca "e cy ga ro roz mia ru ma du ro al bo ma gnum i wy pi" prze sz"o
pó" bu te lecz ki. Co naj mniej! Wi%c mu si by& od po wied nio za -
wia ny. Sk$d mia" by wie dzie&, !e to, co mó wi Pe ter, nie ko niecz -
nie jest ba #ni$, cho& te! nie bra" te go do s"ow nie? Ju! go ucho
roz bo la "o od przy ci ska nia s"u chaw ki. Szu uu! Drrr -drrr! Pol -
skie te le fo ny.

Jak zwy kle, Pe ter do po wie dze nia mia" du !o i cz% sto dwa
ra zy po wta rza" to sa mo. 

– Wiesz jak jest na lot ni skach, sy nu. Odro bi na nie uwa gi i ju!
sta jesz si% ofia r$. A tyl ko spró buj zg"o si& kra dzie!. Na tych -
miast si% to b$ zaj m$, za in te re su j$, wy py ta j$, wy s"u cha j$, spi -
sz$ co trze ba, a! po !a "u jesz, !e w ogó le zwró ci "e# si% do po -
li cji. To si% tu taj na zy wa mi li cja. Oby wa tel ska! Wy obra !asz
so bie? Bar dzo cie ka we. Ma j$ nad zwy czaj ne uni for my.
W ka! dy mo! na by wsa dzi& na wet trzech po li cjan tów. Ale
mniej sza o po li cj%. Przede wszyst kim, chc% ci po wie dzie&, !e
ca "y ten in te res zwa ny lot nic twem cy wil nym, to je den wiel -
ki bur del. Sza ta( ski kon trakt. Na czas po dró !y po wie rzasz swo -
je cia "o i du sz% dia b"u. Mo !e si% on tam ró! nie na zy wa&: Air
Fran ce, Lot, Lu fthan sa, Swis sa ir, BO AC. Obo j%t ne. Sta jesz
si% w"a sno #ci$ ja kie go# Ae ro flo tu i wte dy mo !e by& ró! nie.
Od wrot nie ni! w po ci$ gu, gdzie je ste# jak...

Kto wie czy nie po wie dzia": „jak w te atrze”, al bo: „wol ny
jak ptak” i mo !e co# jesz cze, ale wszyst ko zgi n% "o w se rii trza -
sków. Tech nicz ny d'wi%k w s"u chaw ce móg" ozna cza&, !e po -
"$ cze nie zo sta "o prze rwa ne. G"os Pe te ra za nik" zu pe" nie. Cho&
rów nie do brze, móg" w"a #nie cze go# si% na pi& i przez chwi -
l% po trzy ma& to w ustach, lub za pa la& przy ga s"e cy ga ro. Za -
j% "o mu to nie wi% cej ni! kil ka se kund. Lecz wy star czy "o, !e -
by w"$ czy "a si% pol ska te le fo nist ka z nie odmien nym py ta niem:
„Ha lo, mó wi si%? Mó wi si%? Ha lo?” 

Trza ski i szu my zma la "y. Pe ter sta" si% na po wrót s"y szal -
ny. Na wet bar dziej ni! przed tem.

– Na czym prze rwa "em? Aha! Wi%c mó wi% ci, w dzi siej -
szym #wie cie praw da je' dzi ko le j$. A to bie cho dzi o praw -
d%, co? Na li nii wschód -za chód. Ro zu miesz, li nia Wahr he -
it -War schau. Ca "e wa go ny pe" ne na giej praw dy. Mu sisz to
ko niecz nie zo ba czy&. I nie rób pro ble mu z tych kil ku go dzin,
któ re w po ci$ gu i tak prze #pisz. Nie po !a "u jesz. Wiem, co
mó wi%. Zro bisz oczy wi #cie jak ze chcesz, ale mnie mo !esz

wie rzy&. W ka! dym ra zie, cze kam na cie bie we wto rek. Od -
biór!

Ten je go „od biór”! Pod czas roz mów te le fo nicz nych Pe ter
re gu lar nie wcie la" si% w sta cj% kon tro l n$, pod trzy mu j$ c$ kon -
takt ze swo im pi lo tem; od !y wa "a je go ob se sja lot ni ka; usi "o -
wa" prze mie ni& te le fon w ra dio sta cj%. Cho& w isto cie to Mar -
tin by" na ziem n$ kon tro l$ lo tu, pod czas gdy on szy bo wa"
w chmu rach swo jej pod chmie lo nej fan ta zji. 

W ta kim przy pad ku naj le piej by "o po wie dzie&: 
– Do brze, do brze Pe ter. S"y sza "em. Chy ba masz ra cj%. Ju -

tro ku pu j% bi le ty i przy je! d!am po ci$ giem. Po zdra wiam. Bez
od bio ru. 

I roz "$ czy& si% na tych miast. 
Ta #my z t$, oraz in ny mi roz mo wa mi, pew nie jesz cze s$

gdzie# w ar chi wach. Po win no by& ich wie le, je #li nie zo -
sta "y skra dzio ne, sprze da ne, lub znisz czo ne w ra mach ak -
cji „czy sto#&”. Po win no ich by& spo ro, bo Pe ter cz% sto te -
le fo no wa" do nie go. Na wet bez wiel kiej po trze by. Ot, !e by
po ga da&, wy ga da& si%, za b"y sn$&. Po twier dzi& swo j$ od po -
wie dzial no#& za wo do w$, a te! i oso bi st$ sym pa ti% do te go
!ó" to dzio ba. Bo Mar tin za nie d"u go przej mie je go ste ry.
A czy on w ogó le wie, co to zna czy – ste ro wa&? Wy ja #nia"
mu to wer bal nie. Jak kol wiek teo ria lo tu te! ma zna cze nie,
to !ad ne ga da nie nie za st$ pi prak ty ki. Wi%c niech za cznie
od po ci$ gu. 

Te le fo no wa" do Mar ti na i mó wi", wie le mó wi", a cza sem,
gdy nie chcia" by& pod s"u chi wa ny i na gry wa ny, szed" do am -
ba sa dy. Je cha" na dru gi brzeg Wi s"y, bo wy da wa "o mu si%, !e
tam tej szych te le fo nów pod s"uch nie do ty czy. Ni by ta ki prze -
bie g"y, a w grun cie rze czy na iw ny. Star szy od Mar ti na o ja -
kie# trzy dzie #ci lat, mó wi" o so bie ja ko „by "ym lot ni ku”, co
tro ch% roz mi ja "o si% z fak ta mi. Prze sa dza" ze swo j$ s"u! b$
w lot nic twie, gdzie tra fi" ja ko osiem na sto let ni ochot nik
w ro ku 1944. Lecz za nim uko( czy" szko le nie – mó wi", !e
w Fürsten feld bruck, s"yn nej szko le asów Luft waf fe – ju! w"a -
#ci wie by "o po wszyst kim. Pa li wa le d wo star cza "o dla naj lep -
szych pi lo tów. Kil ka lo tów na Mes ser sch mid tach i dwa mie -
si$ ce nie wo li w ame ry ka( skim obo zie Pe ter pod niós" do ran gi
swo jej wiel kiej przy go dy wo jen nej. 

Sam w tym nie bra" udzia "u, ale zna" na pa mi%& ca "$ woj -
n% po wietrz n$ na fron cie za chod nim: Ope ra cja Wrze #nio -
wa 1940, Ad ler tag, Unter neh men Se elöwe, na lo ty na Nor wich
i York w 1942, de sant na Kre t%. Mó wi" o tym do znu dze nia.
W re dak cji na zy wa no go z prze k$ sem Unter leut nant Luft waf -
fe i wszyst kich je go opo wie #ci – nie tyl ko tych ni by -wo jen -
nych – s"u cha no z przy mru !e niem oka. 

Gdy Ame ry ka nie stwier dzi li, !e nie jest zbrod nia rzem wo -
jen nym, nie ma pod pa ch$ ta tu a!u z nu me rem SS i nie na le -
!a" do NSDAP, wy rzu ci li go z obo zu na pysk. Niech so bie ra -
dzi. Han dlo wa" ty to niem i dam ski mi po( czo cha mi, by"
na ga nia czem w bur de lu, po dej mo wa" si% do ra' nych za wo dów
wy "$cz nie dla pie ni% dzy. A! za cz$" pra co wa& ja ko akwi zy tor
dla ró! nych szma t"a wych ga zet. Kom bi no wa". 
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Pó! niej po zwo li li mu na wet pi sa". Ja kim# cu dem tra fi$
do DIE ZE ITUNG, na szczy to wy szcze bel swej he ro icz nej
wspi nacz ki. Wy %ej by $o ju% wy $&cz nie nie bo, ku któ re mu zresz -
t& przez ca $e swo je pi ja ne %y cie zmie rza$ z od wa g& praw dzi -
we go lot ni ka. Le cia$ na o#lep ze #le p& wia r&, %e za wsze si'
gdzie# do le ci.

Dru ga je go %y cio wa przy go da po le ga $a na tym, %e w ro -
ku 1972 przez dzia$ za gra nicz ny dzien ni ka zo sta$ wy s$a ny ja -
ko ko re spon dent do War sza wy, mi mo %e od ja kie go# cza su mó -
wi $o si' o za mkni' ciu tam tej sze go biu ra. Bo w Pol sce
w$a #ci wie nic si' nie dzia $o. Sa me do %yn ki, spu sty su rów ki
i wo do wa nia stat ków. W kil ka mie si' cy po ob j' ciu w$a dzy
przez Gier ka i o%y wie niu spo wo do wa nym przez to zda rze -
nie, a ju% na pew no w po $o wie na st'p ne go ro ku, ga ze to wa fo -
to ge nicz no#" Pol ski zma la $a do ze ra. A o po %ycz kach nie miec -
kich, kre dy tach, ró% nych od szko do wa niach i u$a twie niach w tak
zwa nym $& cze niu ro dzin, le piej by $o nie pi sa" za wie le. Po -
za tym, nic war te go uwa gi czy tel ni ków DIE ZE ITUNG. 

Wy gl& da $o na to, %e Pe ter b' dzie ra czej li kwi da to rem pla -
ców ki, ni% do staw c& re we la cji. Ale w ro ku bo daj 1977
uzna no, %e no bli wy dzien nik nie miec ki wi nien jed nak utrzy -
ma" swo je war szaw skie biu ro. Co# nie ocze ki wa ne go za cz' -
$o si' dzia" w po li ty ce. Pro te sty spo $ecz ne. Straj ki. Po li cyj -
ny ter ror. In te lek tu ali #ci zor ga ni zo wa li si' w obro nie
prze #la do wa nych ro bot ni ków. Bar dzo cie ka we. Po ja wi $y
si' tyl ko za strze %e nia do sa me go Pe te ra. (e si' jed nak ja ko
ko re spon dent nie spraw dzi$ przez tych sze#" lat. So lid ny, ow -
szem. Po le ce nia wy ko nu je bez za rzu tu. Ale te% bez wy czu -
cia. O wszyst kim pi sa$, jak by to by $y spra woz da nia z za wo -
dów spor to wych: 

„Tak zwa ny Ko mi tet Obro ny Ro bot ni ków wy su n&$ si'
na pro wa dze nie przed par ti' ko mu ni stycz n&.” 

Al bo: 
„Po li cja prze gry wa w Ra do miu z opo zy cjo ni sta mi.” 
Czy te%:
„Star cia na war szaw skiej sta rów ce za ko) czy $y si' re mi sem.”
A co naj gor sze, ze sta rza$ si' tro ch'. Ni gdy nie by$ zbyt ko -

mu ni ka tyw ny, ale te raz ju% nikt nie wie dzia$, co ma w$a #ci -
wie na my #li. Co zmie rza$ po wie dzie"? W do dat ku, mu sia$
si' pod da" ja kiej# ope ra cji. Przez kil ka mie si' cy nie by $o z nie -
go w ogó le po %yt ku. Od zy ski wa$ zdro wie. I to w$a #nie wte -
dy, gdy Po lak zo sta$ pa pie %em. 

Po re kon wa le scen cji, tro ch' za d$u giej jak na wy trzy ma $o#"
re dak cji, je go ak tyw no#" nie co drgn' $a. Trwa $o to na wet przez
pe wien czas. Lecz gdy ru szy $a spra wa z So li dar no #ci&,
znów do sta$ si' w $a py le ka rzy. Ju% g$o #no si' mó -
wi $o, %e lep szy by$ by kto# in ny. M$od szy. Bar dziej
ope ra tyw ny. Z wi'k sz& ini cja ty w&. I mniej mo -
%e pi j& cy. A on, có%, niech so bie ode tchnie
przed eme ry tu r&. Zresz t&, tak %e sam Pe ter za czy -
na$ mie" ju% do sy" tej – dru giej, je #li idzie
o wa% no#" – wiel kiej przy go dy swe go %y cia. 

Pierw sz&, t' lot ni cz&, pod trzy my wa$ si $& swo -
ich opo wie #ci, pod bar wio nych rau szem i fan ta -
zj& nie spe$ nio ne go pi lo ta. Ugnia ta$ j& we d$ug wo -
li, jak pla ste li n'. Ale tak %e ta dru ga wiel ka
przy go da le cia $a na al ko ho lo wym na p' dzie
i prze dzie ra $a si' przez twar d& pol sk& te ra! niej -
szo#". Na do miar z$e go, sa ma rze czy wi sto#" za -
cz' $a to czy" si' co raz szyb ciej. Re fleks Pe te ra
wlók$ si' w jej ogo nie. Je go po lot dzien ni kar ski
i kra so mów stwo nie na d& %a $y za ryt mem rau szów
i ka cen ja me rów. Zresz t& nie wia do mo, czy to ra -
czej nie on sam by$ pla ste li n&, ugnia ta n& przez rze -
czy wi sto#"? Czu$ to szcze gól nie w oko li cach w& -
tro by i trzust ki, któ rych ma le j& ca od por no#"
da wa $a zna ki. Prze b$y ski roz s&d ku mó wi $y mu,
%e by $a by ju% po ra by wy l& do wa" mi'k ko i wy -
co fa" si' rów nie% z tej przy go dy, zbyt re al nej, aby
tak %e j& prze mie ni" w czy st& le gen d'. Bo to prze -
cie% po tra fi$. 

Tak po my #la$ jed ne go z nu %& cych i desz czo -
wych po ran ków wrze #nio wych ro ku 1981. Mniej -
sza o to, co si' z nim dzia $o po przed niej no -

cy. I jesz cze po przed niej. Wi dok nie uprz&t ni' tych na czy) i pu -
stych bu te lek wzbu dzi$ w nim bo le sn& me lan cho li'. Co# nie -
przy jem ne go dzia $o si' chy ba w oko li cach je go wo recz ka %ó$ -
cio we go. *yk n&$ je den Al ka -selt zer. I dru gi.

Od prze sz$o ro ku roz kwi ta $a wo kó$ nie go ja ka# po ry wa j& -
ca nie trze! wo#". To wspa nia $e, gdy wszy scy s& pi ja ni! By$ w tej
eu fo rii za nu rzo ny g$' bo ko, ma j&c tyl ko mgli sty, pe ry sko po -
wy ob raz te go, co dzie je si' na po wierzch ni. A% do pa d$a go
strasz na #wia do mo#", %e to wszyst ko chy ba go prze ra sta. By$
zm' czo ny. Ro zej rza$ si' apa tycz nie po miesz ka niu. Za #cie -
li$ – po raz pierw szy od dwóch ty go dni – swo je $ó% ko. Po zbie -
ra$ brud ne skar pet ki, rzu ca ne gdzie b&d!. Wy rzu ci$ pu ste bu -
tel ki i po sta no wi$ co# zro bi" ze so b&. 

Je go re zy gna cj', gdy by j& zg$o si$ rok wcze #niej, przy j' to by
na tych miast. Lecz te raz, kie dy naj ch't niej sam by ju% zszed$
ze swe go oso bi ste go Ti ta ni ca, nie spo dzie wa nie sta$ si' re dak -
cji bar dzo po trzeb ny. Za nim prze my #la$, na pi sa$ i prze ka za$
do cen tra li po da nie o in ne za j' cie („chcia! bym po wró ci"
do dzien ni kar stwa spor to we go”), wszyst ko zmie ni $o si' rap -
tow nie. „Po cze kaj jesz cze. Wy trzy maj. Zo ba czy my, co si' da
zro bi"” od po wie dzia$ mu Schu mann. A po wpro wa dze niu
w Pol sce sta nu wo jen ne go, gdy z ta kim tru dem uzy ska no dla
nie go akre dy ta cj', %a den z sze fów DIE ZE ITUNG nie chcia$
o tym s$y sze". Niech jesz cze tro ch' tam b' dzie. Rok? Dwa?
On, by $y as Luft waf fe, mia$ by nie wy trzy ma"? Ty le chy ba po -
tra fi. 

Mia$ za so b& pra wie dzie si'" lat w kra ju, któ ry – bio r&c rzecz
na zdro wy ro zum – nie by$ bar dziej rze czy wi sty ni% je go s$u% -
ba w naj lep szym lot nic twie #wia ta czy suk ce sy dzien ni kar -
skie. Twier dzi$ (i chy ba w to wie rzy$), %e wszyst ko zna tu
na wy lot. Tym cza sem, co kol wiek po wie dzia$ czy na pi sa$ o Pol -
sce aby to prze ka za" do cen tra li, za kra wa $o na czy ste zmy -
#le nie. Re dak to rzy w Köln wy kra wa li z je go ko re spon den cji
tyl ko to, co ich zda niem od bie dy mo g$o by" praw d&. Resz -
t' wy rzu ca li do ko sza, cza sem jesz cze j& stam t&d wyj mu j&c,
aby szer sze mu gro nu za de mon stro wa" po my s$o wo#" Pe te ra. 

– Ten to ma fan ta zj'! Prze czy taj tyl ko: „Sta cjo nu j& cy w Pol -
sce %o$ nie rze ar mii so wiec kiej na Po mo rzu sprze da j& bro)
i amu ni cj' dzia $a czom pod ziem nej So li dar no #ci.” Al bo:
„Wy so ko po sta wio ny bi skup ka to lic ki wy p$a ca pen sje ukry -
wa j& cym si' dzia $a czom opo zy cji po li tycz nej.” Czy te%: „Wa -
$' sa or ga ni zu je pod ziem ny ga bi net cie ni ze so b& ja ko pre mie -
rem.” I tak da lej. 

Raz w ty go dniu Pe ter wy sy $a$ gar#" ta kich, bu dz& cych kon -
fu zj' re we la cji. Nie wie dzia no co z tym ro bi". Nie by $o w&t -

pli wo #ci, %e bla gu je. Al bo przy kie lisz ku da je si'
na bra" na bzdu ry, któ ry mi cz' stu j& go in for ma -
to rzy. Czy w ogó le w to wie rzy, co mó wi&? Trud -
no stwier dzi".

Ale nie znaj do wa$ w so bie ty le trze! wo #ci, by
od ró% nia" rze czy wa% ne od b$a hych, nie wia ry god -
ne od praw dzi wych, po wa% ne od #miesz nych. Mo -
%e gdzie in dziej, w in nym kra ju, w#ród in nych lu -
dzi, w in nych cza sach, w ko) cu by si' te go
na uczy$. Lecz w wa run kach w ja kich si' zna laz$,
na wet nie pró bo wa$. Ma j&c si' z po cz&t ku za ofia -
r' z$o %o n& na o$ ta rzu lo su przez zwierzch ni ków
po zba wio nych ser ca, po je de na sto let nim sta %u,
wy rós$ w swo ich oczach na uczest ni ka ar cy wa% -
nej mi sji. No bo w ta kim Köln nie ma j& po j' cia
o tym, co tyl ko tu taj mo% na zro zu mie" – %e ni -
gdzie tak jak w Pol sce, wszyst ko jest tyl ko s$o -
wem. Mniej li czy si' to, co si' dzie je, ni% to, co
mo% na o tym po wie dzie". Ska la lo kal nych mo% -
li wo #ci nie za czy na si' od wyj #cio we go po zio -
mu ze ro, tyl ko od ra zu jest win do wa na na wy so -
kie pi' tro cu du. Wy star czy ma $& po ra% k' na zwa"
wiel kim suk ce sem, aby ko lek tyw na #wia do -
mo#" wzbi $a si' na wy %y ny en tu zja zmu. Prze gra -
ni cho dzi li z mi na mi zwy ci'z ców, a mier no ta stro -
i$a si' w ge niusz. Ach, jak oni tu taj mó wi&
o zdo by czach swo jej na uki, któ rych wca le nie by -
$o! Jak ce le bru j& ka% de swo je o#mie sze nie! Jak
m& drze upra wia j& g$u po t'! Pe ter czu$ si' w tym,SCH
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jak ry ba w wo dzie. Daw niej, gdy po dej rze wa!, "e ma j# go tyl -
ko za re dak cyj ne po py cha d!o, stro i! wy nio s!e d# sy i wcie la!
si$ w swo je pry wat ne mi ty. Upi$k sza! so bie "y cio rys. Za cie -
ra! %la dy dzie ci& stwa, pro wa dz# ce do ubo gie go osie dla hut -
ni ków na przed mie %ciach Es sen. Prze rwa ne po dob no (w ro -
ku 1943) stu dia w He idel ber gu, przed sta wia! ja ko pa smo
osi# gni$', zmar no wa nych przez woj n$. W%ród tych zmy %le&
by! jesz cze ogrom ny – i oczy wi %cie utra co ny – ma j# tek dziad -
ków w Pru sach Wschod nich oraz szla chec kie po cho dze nie bez
po kry cia w fak tach. Na wy pa dek, gdy by spo mi$ dzy tych ro -
je& nie ocze ki wa nie wy chy n$ !a dru zgo cz# ca pro za – jak to si$
nie raz zda rzy !o – mia! kil ka ra tun ko wych os!on, ale "ad na nie
gwa ran to wa !a, "e i tym ra zem zdo !a si$ wy !ga'. 

Stu diu j# cym w He idel ber gu mniej wi$ cej w tym sa mym cza -
sie, twarz ani na zwi sko Pe te ra Koh le ra nie by !y zna ne. Po -
szu ki wa nie wio ski Guhr witz (tak mia! si$ na zy wa' ów ma -
j# tek dziad ków) na ma pie Ma zur, by !o da rem nym tru dem.
A gdy by ja ki% fa na tyk praw dy chcia! do cie ka' szcze gó !ów,
stwier dzi! by, "e z tym Luft waf fe te" nie by !o jak mó wi. 

Ku% ty ka! wspie ra j#c si$ na ku lach tych mniej szych lub wi$k -
szych fik cji, a" ów pol ski kli mat po sta wi! go na no gi. Gdy Pe -
ter wy l# do wa! w Pol sce, je go fan ta zje nie mia !y ju" wiel kie -
go zna cze nia. Móg! my %le' i mó wi' g!o %no wszyst ko, co gdzie
in dziej by !o by nie praw d#. Praw da? A co to ta kie go? Niech mu
to kto% zde fi niu je – praw d$. Niech tyl ko tu – do Pol ski – przy -
je dzie, a on mu co% po ka "e. Do pie ro tu taj – w Pol sce – wy ra( -
niej ni" gdzie in dziej i kie dy kol wiek wcze %niej, sta! si$ kim!.
Móg! mó wi', co mu %li na przy nio s!a na j$ zyk, nie oba wia j#c
si$, "e kto% to spraw dzi. Dzi$ ki ma gicz nej mo cy, ja k# tu taj po -
sia da !y s!o wa, je go nie do "y wio ne po czu cie w!a snej war to %ci
za cz$ !o od dy cha' pe! ny mi skrze la mi. )y cie sa mo pi sa !o ba%&
z nim w ro li g!ów nej. Na wet to, "e by! Niem cem – a by' Niem -
cem w Pol sce to fe ler nie do na pra wie nia – do da wa !o mu skrzy -
de!. Kie dy% mo "e opi sze to wszyst ko. Wy da ksi#" k$. Co% w ro -
dza ju re por ta "u z po by tu w kra inie li li pu tów. Ja ki% No wy

Gu li wer, przy go dy Münnhau se na w kra ju, gdzie rz# dz# cych
jest dwa ra zy wi$ cej ni" rz# dzo nych, a wia ra prze no si gó ry. 

Ale zro bi! ju" wszyst ko. Wi$ cej nie mo "e. Wy star czy. Jest
ju" zm$ czo ny. Z ulg#, a w ka" dym ra zie bez smut ku, przy -
j#! ten sy gna! z re dak cji, i" po ra jest bli ska. Na wet nie sy gna!,
tyl ko wy cze ki wa n# obiet ni c$. Jesz cze chwi la, tro ch$ cier pli -
wo %ci i b$ dzie móg! wresz cie opu %ci' po k!ad tej sa mo bój czej
ma szy ny. Wy l# du je ca !y i zdrów na ma cie rzy stym lot ni sku.
Za ko& czy swo je he ro icz ne po s!a nie; wra ca j#c do do mu, któ -
re go w isto cie ni gdy nie po sia da!. Bo oto zna laz! si$ kto% na je -
go miej sce. Na st$p ca. Mar tin? Ten m!o dy me lan -
cho lik, któ re go po zna! na od pra wie w Bad
Rau pach? Ach, tak. Mo "e to na wet by stry ch!o -
pak, cho' na ta kie go nie wy gl# da. Ja ki% nie %mia -
!y. Ty le "e ze swo j# zna jo mo %ci# pol skie go pew -
nie so bie po ra dzi. No i b$ dzie mia! tu we so !o. A"
mu za zdro %ci. Od kie dy? Ju" w sierp niu? W ta -
kim ra zie niech przy je dzie ciut wcze %niej. Ja kie%
dwa ty go dnie. To nie wie le, ale wy star czy, "e by
go wta jem ni czy' w lo kal ne ar ka na. Ust# pi mu
miej sce w ka bi nie pi lo ta, od da dr# "ek w je go r$ -
ce i jak so lid ny we te ran po dzie li si$ z m!od szym
za so ba mi swej wie dzy o pol skich za %wia tach. Bo
on to ju" wszyst ko ob la ta!.

Tam te go wie czo ru, ju" po od!o "e niu s!u chaw -
ki, Mar ti no wi wy da !o si$ nie zwy k!e, "e Pe ter,
prze cie" lot nik ca !# g$ b#, od ra dza! mu po dró" sa -
mo lo tem. Bo sam so bie nie od mó wi! by prze cie"
pod nieb nej przy go dy, na wet gdy by to by !a jed -
na z tych so wiec kich la ta j# cych tru mien. Wo la! -
by – na tu ral nie – po k!ad Bo ein ga, gdzie przy jed -
nej whi sky za dru g#, oraz trzech czwar tych
cy ga ra Ha ba ne ra Tra bu cos, opo wie dzia! by s# sia -
do wi o na lo tach na Lon dyn, lub o bom bar do wa -
niu ame ry ka& skich de san tów, tak jak by sam
w nich uczest ni czy!. 

Wi$c ta je go nie spo dzie wa na fo bia do trans por -
tu lot ni cze go bar dzo zdzi wi !a Mar ti na. Ty le "e Pe -
te ro wi trud no si$ by !o sprze ci wi'. Po dob nie jak

nie za ufa' je go men tor skiej swa dzie. Ta ki jest prze ko ny wa -
j# cy. Ta ki pew ny sie bie. Od ich pierw sze go spo tka nia, Mar -
tin ani tro ch$ nie w#t pi! w pe! n# doj rza !o%' star sze go ko le -
gi; je go od po wie dzial no%' za s!o wa i czy ny. A to, co
mó wio no w re dak cji, bra! za zwy k!# gr$ z!o %li wo stek.
O wszyst kich co% tam mó wio no. )e mo "e pe da!? Czyj% pro -
te go wa ny? Ka rie ro wicz i li zus. Dla cze go wi$c nie o Pe te rze?
Bo prze cie" go jed nak trzy ma j#, p!a c# mu i to wca le nie (le. 

Do pie ro pó( niej, gdy zo ba czy! go twa rz# w twarz, po zby!
si$ te go za %le pie nia. Nie móg! prze oczy' ty po wo pi jac kiej eg -
zal ta cji, ani nie bra! za do br# mo ne t$ wy pa sio nych k!amstw,
któ ry mi si$ ob sta wia! ze wszyst kich stron. Ty le "e Pe ter by!
przy ja zne go uspo so bie nia, %wiet nie gra! do bro dusz no%' i lu -
bi! po ma ga'. Szcze gól nie, gdy nikt te go nie ocze ki wa!, lub
na wet so bie nie "y czy!. In na rzecz, "e je go po moc g!ów nie
po le ga !a na tym, "e mó wi! o niej wi$ cej ni" czy ni!. „Po mo -
g$ te mu Mar ti no wi,” po sta no wi! w du chu i ra dzi! mu przy -
jazd po ci# giem.

Zbli "y !o ich kil ka wie czo rów prze ga da nych w ko lo& skich
knaj pach, gdy Pe ter przy je" d"a! (oczy wi %cie, przy la ty wa!)
na dy wa nik w cen tra li. Ma ska, z któ r# si$ nie roz sta wa!, zra -
zu os!a nia !a je go al ko ho lizm, któ re go on sam tak by nie na -
zwa!. Bu te lecz ka whi sky lub cze go% po dob ne go w je den wie -
czór, to prze cie" nor mal ne. Te go – a cza sem cho' by
wi$ cej – wy ma ga je go zu "y cie ener gii. I cze go si$ tu wsty -
dzi'. W ka" dym ra zie, z tym al ko ho li zmem to po pro stu g!u -
pie ga da nie. Po tra fi si$ kon tro lo wa'. Trzy ma kla s$. Nie rzy -
ga w miej scach pu blicz nych ani si$ nie prze wra ca na stó! pe !en
kie lisz ków. Przy naj mniej do cza su.

Po tra fi! pi' ad li bi tum tak, by to wy gl# da !o tyl ko na za strzy -
ki no we go pa li wa. Je go ma szy na zu "y wa !a wie le. Wi$k szo%'
sz!a na ga da nie, gdy od s!a nia! bo gac two swe go do %wiad cze -
nia – "y cio we go i za wo do we go. Przed sta wia! je z za pa !em b!a -
zna -m$ dr ca, za wsze w to na cji fi glar ne go pó! -se rio. Mar tin do -
my %la! si$ sam, al bo tak go na sta wi !a we wn#trz re dak cyj na gie! da
plo tek, "e barw ny j$ zyk Pe te ra jest na swój spo sób pi$k n# (wi$c
mo "e miej sca mi praw dzi w#) czy st# re to ry k#. Dzi$ ki niej i in -
nym za le tom cha rak te ru by! na ogó! lu bia ny. A ju" na pew no
cie szy! si$ sym pa ti# w War sza wie, w%ród pol skich ko le gów, dla
któ rych sta no wi! (ró d!o bez cen nych, cho' nie ca! kiem przy dat -
nych wia do mo %ci. Cze go to on nie wie dzia!! Po tra fi! wska za'
nie jed no miej sce na daw nych nie miec kich – obec nie pol -
skich – te re nach, gdzie ukry to dzie !a sztu ki, szta by z!o ta lub in -
ne zra bo wa ne pre cjo za. Mia! do st$p do map, na któ rych za zna -
czo no miej sce ukry cia bursz ty no wej kom na ty. Móg! wska za'

kry jów k$, gdzie z!o "o no mo del le gen dar nej wun -

der waf fe, al bo okre %li' je zio ro, w któ rym za to pio -
no mi lio ny fa! szy wych do la rów. Z za wi# za ny mi
ocza mi móg! wska za' tu ne le, gdzie za mu ro wa no
po ci#g pan cer ny z re zer w# z!o ta Ban ku Rze szy.
A wszyst ko to tak su ge styw nie, "e nie jed na z tych
in for ma cji jesz cze i obec nie %wi$ ci po pu lar no%'
w se zo nach ogór ko wych. I co z te go, "e "ad na z nich
si$ nie chcia !a po twier dzi'? Wia ry god no%' nic tu
nie mia !a do rze czy. Wi$c ta ki by! Pe ter i co kol wiek
by o nim po wie dzie', to w tym kon kret nym przy -
pad ku do brze mu jed nak po ra dzi! – ko lej! 

Mar tin zro zu mia! to i do ce ni!, mi mo "e jaz da
po ci# giem trwa !a o wie le d!u "ej ni" prze lot
na tra sie Ber lin -War sza wa. Gdy by nie sko rzy sta!
z je go m# dro %ci i upie ra! si$ przy sa mo lo cie, Pe -
ter nie da! by mu pó( niej spo ko ju. Zresz t#, re zy -
gna cja przy sz!a mu !a two, bo prze cie" to tyl ko Pol -
ska, a nie dru ga pó! ku la – ja ka% Ka na da czy
Au stra lia. Po s!u cha!, czy ra czej ugi#! si$ wo bec
na le ga& star sze go ko le gi i za mó wi! bi let w DB.
A na za jutrz za wia do mi! go te le gra ficz nie o ter -
mi nie swo je go przy jaz du: 

W WAR SZA WIE B* D* WE WTO REK RA -
NO 21 LIP CA.

(Frag ment wi"k szej ca #o !ci)

!SCH
WA

 NE
N G

E SA
NG



39

!l"zacy 
na Ba#kanach 
w latach 
II wojny $wiatowej
Wla tach II woj ny $wia to wej wie -

lu miesz ka% ców Gór ne go !l" -
ska i !l" ska Cie szy% skie go zna la z#o
si& na Ba# ka nach – w Ju go s#a wii, Gre -
cji iAl ba nii. W pierw szym okre sie by -
li to g#ów nie wrze $nio wi uchod' cy,
któ rzy po za ko% cze niu dzia #a% wo jen -
nych w Pol sce prze do sta wa li si& t& -
dy z W& gier i Ru mu nii do po wsta j" -
cej na Bli skim Wscho dzie Bry ga dy
Strzel ców Kar pac kich, a tak (e do od -
dzia #ów pol skich we Fran cji. W dru -
gim – g#ów nie przy mu so wi (o# nie rze
i de zer te rzy z ar mii nie miec kiej. Tyl -
ko nie wiel ka cz&$) po zo sta #a tu taj
(g#ów nie w Ju go s#a wii) na d#u (ej. By li
to g#ów nie $l" scy gór ni cy i hut ni cy,
a w$ród nich m.in. W#a dy s#aw Bia li -
kie wicz, do wrze $nia 1939 r. by #y in -
(y nier ru chu ko pal ni „Biel szo wi ce”,
któ ry w la tach 1941-1943 pe# ni# po -
dob n" funk cj& w ko pal ni „Gu be -
rvac” ko #o m. Kra gu je vec a w ko lej -
nych, do 1945 r. w ko pal ni „Ra vna
Re ka” w Sen skim Rud ni ku oraz Ro -
mu ald Tyr lik, do wrze $nia 1939 r. kie -
row nik wal cow ni w hu cie „Ba to ry”
w Haj du kach Wiel kich (obec nym
Cho rzo wie), któ ry w Ju go s#a wii przez
kil ka mie si& cy (od grud nia 1939
do pa' dzier ni ka 1940 r. pra co wa# ja -
ko rze czo znaw ca w fir mie „Sar tid”
w miej sco wo $ci Smed cze wo).

W pa' dzier ni ku 1939 r. pod czas
uciecz ki na Za chód zmar# tu taj Ta de -
usz Dy bo ski, le karz der ma to log, uro -
dzo ny 4 pa' dzier ni ka 1891 r. w Cie -
szy nie, by #y po se# do Sej mu RP

z ra mie nia BBWR, pre zes or ga ni za -
cji Pol ska YM CA (YOUNG Mens
Cri stian As so cia ton). Zo sta# po cho -
wa ny na cmen ta rzu w miej sco wo $ci
Pe ta wa (Ptuj).

Wi&k szo$) $l" skich uchod' ców
prze by wa j" cych je sie ni" 1939 r.
w Ru mu nii i na W& grzech zdo #a #a
opu $ci) te pa% stwa zi m" 1939/1940
i na wio sn& 1940 r. dzi& ki roz bu do -
wa nej sie ci ewa ku acyj nej. Cz&$) za -
trzy ma #a si& w Ju go s#a wii. Jed nym
z nich by# Sta ni s#aw Li go%, któ ry
na W& grzech wspó# pra co wa# z Hen -
ry kiem S#a wi kiem przez krót ki czas
w za kre sie po mo cy uchod' com.
W Ju go s#a wii ja ko Fran ci szek Dru( -
bac ki od 20 ma ja 1940 r. do 6 mar -
ca 1941 r. pe# ni# funk cj& cz#on ka de -
le ga tu ry do spraw opie ki nad
uchod' ca mi, wspó# pra cu j"c z Li g"
Ju go s#o wia%s ko -Pol sk", spra wu j"c
opie k& nad pol ski mi uchod' ca mi
prze je( d(a j" cy mi tran zy tem przez
te ry to rium te go kra ju. W po ro zu mie -
niu z Ju go s#o wia na mi zor ga ni zo wa#
w Ser bii o$ro dek dla pol skich
uchod' ców. W prze rzu tach tych
w kie run ku po #u dnio wym wiel kiej
po mo cy udzie la #y w Ju go s#a wii 
pol skie pla ców ki dy plo ma tycz ne.
W Bel gra dzie, przez ja ki$ czas kie -
row ni kiem pod le g#ej emi gra cyj ne mu
Mi ni ster stwu Spraw We wn&trz nych
pla ców ki ogól nej i po li tycz nej #"cz -
no $ci z kra jem, by# To masz Tra wi% -
ski, do wrze $nia 1939 r. syn dyk jed -
ne go z gwa rectw w& glo wych.

W Ju go s#a wii do gro na wspó# pra -
cow ni ków Li go nia na le (a #a Ma ria
Ku jaw ska, by #a uczest nicz ka po -
wsta% $l" skich, wy bit na dzia #acz ka
ru chu ko bie ce go w wo je wódz twie
$l" skim.

Po kl& sce wrze $nio wej zna la z#a
si& w Ru mu nii, a na st&p nie w Ju go -
s#a wii. Do Ru mu nii do tar #a wraz
z cór ka mi Alek san dr" Ja ni n" i Bar -
ba r" au to bu sem $l" skich li nii au to bu -
so wych. Star sza z có rek, Alek san dra
Ja ni na uzy ska #a w 1940 r. $wia dec -
two doj rza #o $ci w Pol skim Li ceum
Ogól no kszta# c" cym w Plo esti,
w o$rod ku w któ rym zna la z#o si& wte -
dy wie lu $l" skich uchod' ców.

Ma ria Ku jaw ska do Ju go s#a wii
tra fi #a zi m" 1940 r., gdzie ob j& #a
kie row nic two pol skie go do mu dla sa -
mot nych ma tek z dzie) mi. Dom ten,
no sz" cy ofi cjal n" na zw& Hom mes
Su is se po ur l’En fan tes Po lo na is, zo -
sta# zor ga ni zo wa ny i by# utrzy my wa -
ny przez szwaj car skie To wa rzy stwo
„Pro Po lo nia” z Fry bur ga. Prze by wa -
#o w nim kil ka dzie si"t ma tek z dzie) -
mi. By #y to ro dzi ny g#ów nie by #ych
woj sko wych. W do mu tym, dzi& ki
zbio ro we mu wy si# ko wi ma tek, pro -
wa dzo no na ucza nie dzie ci, po czy na -
j"c od przed szko la a( do szko #y
$red niej. Dzia #a #y tam dru (y na har -
cer ska i chór. Dom mie $ci# si& po cz"t -
ko wo w Cir kve ni cy ko #o Ri je ki,
a na st&p nie w Ma lin skiej na wy spie
Krk. Po cz"t ko wo w do mu prze by wa -
#o 60 osób, na st&p nie licz ba ta zwi&k -
szy #a si& dwu krot nie.

Po agre sji III Rze szy 6 kwiet -
nia 1941 r. na Ju go s#a wi& po wy( sze
te re ny zaj mo wa li W#o si. Woj sko we
w#a dze w#o skie zaj mo wa #y w sto sun -
ku do pol skich uchod' ców (ycz li we
sta no wi sko i na wet przy dzie la #y im
ra cje (yw no $cio we z za pa sów woj -
sko wych.

Alek san dra Ja ni na Ku jaw ska, któ -
ra w 1940 r. roz po cz& #a stu dia me -
dycz ne w Za grze biu, kon ty nu owa #a
je na Wy dzia le Le kar skim w Rzy mie
(od 1942 r.).

Sy tu acja si& zmie ni #a po ka pi tu la -
cji W#och i za j& ciu te re nów znaj -

du j" cych si& pod do tych cza so w"
oku pa cj" w#o sk" przez Niem ców.
Wów czas wszyst kich miesz ka% ców
do mu Niem cy uwi& zi li w ko sza rach
woj sko wych w Ri je ce, a na st&p nie
w wi& zie niu w Kla gen fur cie (Au -
stria). Tam do ko na no se lek cji. Ma #e
dzie ci i oso by w bar dzo po de sz#ym
wie ku wy s#a no do Kra ko wa, star -
szych ch#op ców do obo zu kon cen tra -
cyj ne go w Da chau, a star sze dziew -
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cz! ta i ko bie ty de por to wa no do obo -
zu kon cen tra cyj ne go Ra vens brück.

W chwi li agre sji nie miec kiej na Ju -
go s"a wi!, oprócz osia d"ej tu taj od
daw na, g"ów nie na te re nie pó" noc nej
Bo #ni (w re jo nie Ban ja – Lu ka),
pol skiej emi gra cji li cz$ cej po nad 20
tys. lu dzi, któ r$ prze sie dlo no po woj -
nie na Dol ny %l$sk w oko li ce Bo le -
s"aw ca, w Ju go s"a wii znaj do wa "o
si! jesz cze oko "o 400 uchod& ców (po -
zo sta "ych zdo "a no ju' ewa ku owa().
Ich sy tu acja – zw"asz cza tych, któ rzy
prze by wa li na te re nie Chor wa cji
i utwo rzo ne go tam Nie za le' ne go
Pa) stwa Chor wac kie go (Ne za vi sma
Dr'a wa Hrat ska), An te Pa ve li (a, sta -
"a si! bar dzo trud na. Tyl ko cz! #ci uda -
"o si! zbiec do stre fy oku po wa nej
przez ar mi! w"o sk$ nad Ad ria ty -
kiem, gdzie uchod& stwo pol skie sku -
pi "o si! w trzech gru pach, tj. w Cir -
kve ni cy i Sel cy oraz w Spl ic ie.

W#ród prze by wa j$ cych na te re nie
Ju go s"a wii %l$ za ków dzia "a "a jesz cze
przez ja ki# czas ka to wic ka har cer ka
Ol ga Ka mi) ska -Pro ko po wa. W miej -
sco wo #ci Ja go di na w Ser bii bra "a ona
udzia" w ak cji nie sie nia po mo cy
zbie g"ym z nie wo li alianc kim je) com
wo jen nym. Je sie ni$ 1939 ro ku prze -
do sta "a si! wraz z gru p$ ka to wic kiej
m"o dzie 'y przez „zie lo n$ gra ni c!”
na W! gry. Tu kon ty nu owa "a roz po -
cz! t$ w 1933 ro ku w dru 'y nie Wan -
dy Gó rec kiej -Wierz bow skiej dzia "al -
no#( har cer sk$. W #ro do wi sku
har cer skim po zna "a harc mi strza Ja -
na Sta ni s"a wa Pro ko pa z Kra ko wa,
któ re go po #lu bi "a wkrót ce po zda niu
ma tu ry. Gdy Pro kop po sta no wi" zg"o -
si( si! do pol skie go woj ska, Ol ga
opu #ci "a W! gry wraz z nim. W Ju go -
s"a wii mu sia "a roz dzie li( si! z m! -
'em. W trans por cie pierw sze) stwo
mie li m!' czy& ni. Mia "a do trze(
do m! 'a pó& niej. W tym cza sie w"$ -
czy "a si! do pol skiej dzia "al no #ci
kon spi ra cyj nej w Ju go s"a wii. Skie ro -
wa no j$ do pra cy w ja d"o daj ni w Ja -
go di nie. Ja d"o daj ni! t! za "o 'o no
z fun du szów woj sko wych w ce lu u"a -
twie nia kon tak tów ku rie rom i oso -
bom prze kra da j$ cym si! do Tur cji.
Pra co wa "a w niej kil ka mie si! cy.
W li sto pa dzie 1941 ro ku, chc$c jed -
nak jak naj szyb ciej po "$ czy( si!
z m! 'em, mi mo ju' za awan so wa nej
ci$ 'y zde cy do wa "a si! „pi lo to wa(”
do Tur cji dwóch An gli ków zbie -
g"ych z nie miec kiej nie wo li: mjr.
Lit tle da le’a i por. Sinc la ira. Pierw szy
etap po dró 'y mi n$" bez prze szkód.
Nie szcz! #cie do si! g"o ich do pie ro
w Pi ro cie, mie #cie po "o 'o nym we
wschod niej Ser bii oku po wa nej przez

sprzy mie rzo n$ z III Rze sz$ Bu" ga ri!.
Dnia 20 li sto pa da na tkn! li si! na pa -
trol 'an dar me rii bu" gar skiej, któ ry
aresz to wa" ca "$ trój k!. Po nie wa'
Bu" ga rzy do pa try wa li si! tu ja kiej#
po wa' niej szej spra wy, aresz to wa -
nych prze wie zio no z Pi ro tu do So fii,
a tam po krót kim #ledz twie prze ka -
za no w"a dzom nie miec kim. Spra w$
za in te re so wa" si! G"ów ny Urz$d
Bez pie cze) stwa Rze szy (RSHA).

Po cz$t ko wo Ka mi) sk$ -Pro ko po w$
wi! zio no w Ja go di nie, pó& niej

w Bel gra dzie. W tam tej szym wi! zie -
niu w dniu 25 lu te go 1942 ro ku uro -
dzi "a sy na, któ re go w lip cu te go' ro -
ku w"a dze nie miec kie po wie lu
sta ra niach prze ka za "y jej ro dzi nie. 18
li sto pa da 1942 ro ku zna la z"a si!
w Ber li nie w wi! zie niu #led czym
Mo abit. 17 grud nia 1942 ro ku sta n! -
"a przed s$ dem wo jen nym Rze szy,
któ ry ska za" j$ na ka r! #mier ci. Wy -
rok przez zgi lo ty no wa nie wy ko na -
no 9 marca 1943 ro ku w ber li) skim
wi! zie niu Plöt zen see.

Co naj mniej kil ku na stu %l$ za ków
wal czy "o w la tach woj ny w ju go s"o -
wia) skim ru chu opo ru w for ma -
cjach pod le ga j$ cych Jo si po wi Broz -
-Ti to i gen. Dra 'y Mi chaj lo vi ciovi.
Re kru to wa li si! oni g"ów nie ze zbie -
gów ze sta cjo nu j$ cych na te re nie Ju -
go s"a wii w la tach 1941-1945 jed no -
stek We hr mach tu. W wi!k szo #ci
dzia "a li w ju go s"o wia) skich od dzia -
"ach po je dyn czo, rza dziej w nie -
wiel kich grup kach. Jed n$ z nich 
by "a wal cz$ ca od wrze #nia 1943 r.
w 2 Bo #niac kim Kor pu sie Woj ska
Lu do wo wy zwo le) cze go Ju go s"a wii
(NOVJ) – prze mia no wa nym pó& -
niej na 5 Bo #niac ki Kor pus – sze #cio -
oso bo wa gru pa %l$ za ków. Two rzy li
j$: Jan Ju rasz czak, Maks Bu "aw ski,
Maks Gó rec ki, Jo achim Ja wor ski, Jo -
hann Gór ski i Aloj zy No ga.

Po la ków z Gór ne go %l$ ska spo ty -
ka my w od dzia "ach par ty zanc kich
w ró' nych re jo nach Ju go s"a wii.
Na te re nie Chor wa cji wal czy" np. Jó -
zef Wil helm Ma chu lik, by "y po wsta -
niec #l$ ski, le #ni czy w do brach ksi! -
cia pszczy) skie go. Po dwuipó"let nim
po by cie w obo zie kon cen tra cyj nym
w Bu chen wal dzie, za ce n! pod j! cia
s"u' by w We hr mach cie, zo sta" zwol -
nio ny z obo zu i po prze szko le niu
w 1944 ro ku wraz ze swo j$ jed nost -
k$ prze rzu co ny do Ju go s"a wii. Tam
przy pierw szej oka zji, któ ra nada rzy -
"a si! w sierp niu 1944 ro ku, uciek"
z woj ska nie miec kie go do ju go s"o -
wia) skich par ty zan tów. Naj pierw
otrzy ma" przy dzia" do 4 Bry ga dy

Brodz kiej, wcho dz$ cej w sk"ad 12
dy wi zji, w któ rej zo sta" pie ka rzem.
Na st!p nie od po cz$t ku 1945 ro ku pe" -
ni" s"u' b! w Cze cho s"o wac kiej Bry -
ga dzie i w jej sze re gach wal czy"
w stre fie ope ra cyj nej Osi je ku.

W jed nej z walk na te re nie Chor -
wa cji po leg" Jó zef Pa ry', uro dzo ny
w 1923 ro ku w Ry du" to wach, któ ry
po pi! cio mie si!cz nym po by cie
w woj sku nie miec kim zbieg" do od -
dzia "ów par ty zanc kich.

Na te re nie Po mo rza Chor wac kie -
go i Trie stu w sze re gach 9 bry ga dy 20
dy wi zji Ar mii Ju go s"o wia) skiej wal -
czy li w 1945 ro ku ka to wi cza nie
Edward Ka li now ski, An to ni La ske
i Al fred Per sich.

Z ko lei w 8 bry ga dzie 20 dy wi zji
wal czy" ru dzia nin Teo dor Tkocz, syn
po wsta) ca #l$ skie go. Aresz to wa ny
w 1941 ro ku w Ru dzie %l$ skiej
za przy na le' no#( do Zwi$z ku Wal ki
Zbroj nej, ska za ny na st!p nie na wie lo -
let ni$ ka r! wi! zie nia, zo sta" w dro dze
"a ski zwol nio ny i wcie lo ny do kar nej
kom pa nii We hr mach tu. Po pó" rocz nym
po by cie w Tor gau w Sak so nii do sta" si!
do Ju go s"a wii, sk$d z nie miec kie go
szpi ta la woj sko we go w Za grze biu
uciek" do par ty zan tów.

Wrów nie dra ma tycz nych oko -
licz no #ciach tra fi" do ju go s"o -

wia) skiej par ty zant ki in ny ru dzia nin,
Alek san der Bo cho). W 1943 ro ku zo -
sta" on przy mu so wo za ci$ gni! ty
do ar mii nie miec kiej. Prze szko le nie
od by wa" w jed nej z jed no stek re zer -
wo wych, sta cjo nu j$ cych we Fran cji.
Po za ko) cze niu okre su re kruc kie go
od mó wi" jed nak z"o 'e nia przy si! gi
'o" nier skiej. Zo sta" za to po sta wio ny
przed woj sko wym s$ dem po lo wym,
któ ry ska za" go na ka r! #mier ci.
Do wy ko na nia wy ro ku jed nak nie do -
sz"o, po nie wa' oka za "o si!, 'e nie
pod pi sa" Volks li sty.

W zwi$z ku z tym s$d wo jen ny
Rze szy za mie ni" mu t! ka r! na trzy
la ta wi! zie nia. Od by wa" j$ we Fran -
cji w za k"a dzie kar nym w Cler mont -
-Fer rand. Tam zmu szo no go do pod -
pi sa nia zgo dy na pój #cie na front.
Zo sta" przy dzie lo ny do 222 ba ta lio -
nu kar ne go dzia "a j$ ce go w Ju go s"a -
wii. Nie wal czy" jed nak d"u go
po stro nie nie miec kiej. Ju' pod czas
jed nej z pierw szych po ty czek z par -
ty zan ta mi prze szed" 10 wrze #nia 1944
ro ku w re jo nie miej sco wo #ci Ko le *i -
na na ich stro n!. Zo sta" wcie lo ny do
5 Bry ga dy Czar no gór skiej. W sze re -
gach tej jed nost ki wal czy" na te re nie
Czar no gó ry, Bo #ni, Her ce go wi ny,
Chor wa cji i S"o we nii.
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Win nej cz! "ci Czar no gó ry,
w oko li cach Za to ki Ko tor skiej,

w 2 kom pa nii II ba ta lio nu 5 Mor skie -
go Sek to ra wal czy# Se ra fin Bzdyk
z Paw #o wa (obec nie dziel ni ca Za -
brza). Nad Ad ria ty kiem, w sze re gach
5 Pro le ta riac kiej Bry ga dy, wal czy#
tak $e W#a dy s#aw Bu chwald, syn po -
wsta% ca "l& skie go, cz#o nek Od dzia -
#ów M#o dzie $y Po wsta% czej.

Za nim zbieg# do ju go s#o wia% skiej
par ty zant ki p#y wa# przez ja ki" czas
na okr! tach Krieg sma ri ne po Ad ria -
ty ku. W in nych od dzia #ach par ty zanc -
kich walczy li w Ju go s#a wii: Kon rad
Bie nie la z My s#o wic, Pa we# Pa cha
z Ja no wa, Tomasz Woch nik z Cho -
rzo wa, Ju liusz Ja cek i Jan Li so%
z Opolsz czy zny i Edward Lon dzin
z Cie szy na, skrzy pek, któ ry w la -
tach 1937-1939 stu dio wa# w 'l& skim
Kon ser wa to rium Mu zycz nym w Ka -
to wi cach, a pod czas oku pa cji w Ju -
go s#a wii pe# ni# funk cj! kie row ni ka ar -
ty stycz ne go przy szta bie jed nej
z jed no stek NOVJ. Z Mi ko #o wa na -
to miast po cho dzi# Al fred Kru pa, ab -
sol went Aka de mii Sztuk Pi!k nych
w Kra ko wie (1937), $o# nierz Woj ska
Pol skie go 1938-1939, uczest nik kam -
pa nii wrze "nio wej, po tem przy mu so -
wy $o# nierz ar mii nie miec kiej, a po
de zer cji z We hr mach tu $o# nierz Ju -
go s#o wia% skiej Ar mii Na ro do wo wy -
zwo le% czej, w 1944 r. uczest nik
Kon gre su Chor wac kich Dzia #a czy
Kul tu ry w To pu sko, któ ry w la tach
po wo jen nych by# na uczy cie lem wy -
cho wa nia pla stycz ne go na wy spie
Krk i w Kar lo va cu.

Wie lu 'l& za ków po le g#o te$ w wal -
kach na te re nie Ju go s#a wii. Cz!"( po -
cho dzi #o ze 'l& ska Cie szy% skie go.
By li w"ród nich m.in.: Le opold Ra -
szyk z Bo gu mi na, Ru dolf Ko bie la
z Kar wi ny, Jó zef Man der la z Lu ty ni
Dol nej oraz Jan Cy bel i Jan Ki sia #a
z Sy bi cy. Wszy scy oni po cho dzi li ze
'l& ska Za ol zia% skie go. W wi!k szo -
"ci spo "ród by #ych przy mu so wych
$o# nie rzy i de zer te rów z We hr mach -
tu re kru to wa li si! te$ "l& scy uczest -
ni cy grec kie go ru chu opo ru.

Z daw nej przed wo jen nej nie wiel -
kiej emi gra cji za rob ko wej, po cho dz& -
cej w znacz nej cz! "ci z Gór ne go 'l& -
ska (g#ów nie z Ka to wic i Cho rzo wa),
któ ra w 1926 ro ku prze by wa #a
w miej sco wo "ci Kas san dra (Kas -
san dh ra) na Pó#wy spie Chal cy dec kim
ko #o Sa lo nik, w la tach woj ny nie po -
zo sta #o ju$ "la du. Wi!k szy na p#yw
Po la ków do Gre cji na st& pi# w la -
tach 1939-1940, kie dy ty si& ce m#o -
dych lu dzi prze bi ja #o si! przez Ju go -
s#a wi!, Gre cj!, Tur cj! do Fran cji

i na Bli ski Wschód (do Sy rii), aby
tam kon ty nu owa( w sze re gach pol -
skich od dzia #ów wal k! o wol no"(
Pol ski. W"ród nich znaj do wa li si!
uchod) cy woj sko wi i cy wil ni z kra -
ju oraz obo zów dla in ter no wa nych
w Ru mu nii i na W! grzech.

De zer te rów z sze re gów We hr mach -
tu spo ty ka my za rów no w sze re gach
po wsta #ej z ini cja ty wy Na ro do we go
Grec kie go Fron tu Wy zwo le nia (EAM),
Grec kiej Ar mii Na ro do wo wy zwo le% -
czej (ELAS), jak rów nie$ w jed nost -
kach Grec kie go Na ro do we go Zwi&z -
ku De mo kra tycz ne go (EDES).

Mi! dzy in ny mi w jed nym z ba ta -
lio nów 3 dy wi zji ELAS, dzia #a j& cej
w re jo nie mia sta Eleu sis, wal czy li
ucie ki nie rzy z We hr mach tu: Pal mer
z Opo la, Gie rych, Wa la i „Lu dwik”.
Na to miast w 11 pu# ku ELAS, ope ru -
j& cym w re jo nie Try po li su na Pe lo -
po ne zie, od po #o wy 1943 ro ku wal -
czy# Jan Ma cha, syn po wsta% ca
"l& skie go, przy mu so wo wcie lo ny
do woj ska nie miec kie go i wy s#a ny
na front ba# ka% ski.

W1944 ro ku ja ko „ci cho ciem ny”
dzia #a# w "rod ko wej Gre cji

w oko li cach Ja ni ny por. Je rzy Wa let -
ko vel Edward G. Bart „By tom ski”.
Je rzy Wa let ko, uczest nik po wsta% "l& -
skich, uro dzi# si! w Li pi nach w ro dzi -
nie gór ni czej. Do wy bu chu II woj ny
"wia to wej pra co wa# ja ko szty gar
w ko pal ni w Ru dzie 'l& skiej.
Po kam pa nii wrze "nio wej przez Prze -
#!cz Ta tar sk& prze do sta# si! na W! -
gry (20 X 1939), na st!p nie przez Ju -
go s#a wi! i Sa lo ni ki do Tur cji, gdzie
znalaz# schro nie nie w klasz to rze oo.
Je zu itów w Sku te rii. Stam t&d do sta#
si! do Sy rii, gdzie za ci& gn&# si!
do Bry ga dy Kar pac kiej. Bra# udzia#
w wal kach pod To bru kiem i Ga za l&.
Do s#u$ by spe cjal nej Szta bu Na -
czel ne go Wo dza, dzia #a j& cej w ra -
mach SOE (Spe cial Ope ra tions Exe -
cu ti ve – Kie row nic twa Ope ra cji
Spe cjal nych), wst& pi# w po #o -
wie 1943 r. Na gó rze Kar mel
pod Haj f& (Pa le sty na) prze szed# spe -
cjal ne prze szko le nie dla ko man do -
sów, po czym zo sta# od de le go wa ny
do dys po zy cji pla ców ki s#u$ by spe -
cjal nej w Ka irze, pod do wódz two
pp#k. Wa le ria na Mer ci ka.

Po wy ko na niu kil ku za da% na te -
re nie Ju go s#a wii, w no cy z 4 na 5 ma -
ja 1944 r. zo sta# zrzu co ny (z ba zy
w Brin di si we W#o szech), w wy zna -
czo nym re jo nie w "rod ko wej Gre cji,
pod Fo ur m& na pó# noc od Kar pe nis -
sion. Po zrzu ce niu dzia#a# sa mo -
dziel nie. G#ów nym je go za da niem

by #a pe ne tra cja hi tle row skich jed no -
stek sta cjo nu j& cych w "rod ko wej
Gre cji i pro wa dze nie ro bo ty dy wer -
syj nej w"ród s#u $& cych w tych od -
dzia #ach Po la ków, przy mu so wo
wcie lo nych do We hr mach tu na Gór -
nym 'l& sku, w Po zna% skiem i na Po -
mo rzu; an ga $o wa nie ich do ak cji 
wy wia dow czej i sa bo ta $o wej, a na -
st!p nie na k#a nia nie do ucieczki
na stro n! alian tów. Upla so wa# si!
w re jo nie Ja ni ny. W oko li cy znaj do -
wa #o si! kil ka wi!k szych jed no stek
nie miec kich, w któ rym s#u $b! pe# ni -
#o spo ro przy mu so wych $o# nie rzy.
W dzia #al no "ci swo jej por. Wa let ko
ko rzy sta# z po mo cy grec kich par ty -
zan tów, któ rzy po ma ga li mu kol por -
to wa( ulot ki skie ro wa ne do przy mu -
so wych $o# nie rzy ar mii nie miec kiej
i s#u $y li za prze wod ni ków. Wspó# -
pra ca ta ka by #a mo$ li wa dzi! ki na -
wi& za niu przez Wa let k! w re jo nie
Tri ka li w Tes sa lii bez po "red nie go
kon tak tu z na czel nym do wód c&
ELAS, gen. Ste fa nem Sa ra fi sem,
któ ry wy da# sze reg za rz& dze% i po -
le ce% u#a twia j& cych Po la ko wi pra c!.
(W ostat nich mie si& cach przed ewa -
ku acj& wojsk nie miec kich z Gre cji
uciecz ki z We hr mach tu przy mu so -
wych $o# nie rzy, po cho dz& cych
z Gór ne go 'l& ska i Po mo rza, przy -
bra #y tak sze ro kie roz mia ry, $e na po -
le ce nie sze fa ge sta po w Ate nach, Si -
mo na, wszyst kich po dej rza nych
aresz to wa no. Po cz&t ko wo umiesz -
cza no ich w obo zie kon cen tra cyj nym
w Cha ïda ri pod Ate na mi. Stam t&d
par tia mi prze wo $o no ich do Ke -
saria mi (dziel ni ca Aten) i tam roz -
strze li wa no).

Wa let ko jed no cze "nie pro wa dzi#
dzia #al no"( wy wia dow cz&. Ze bra ne
in for ma cje prze ka zy wa# do pla ców -
ki SOE w Brin di si (W#o chy). Wy ko -
ny wa# rów nie$ wie le ak cji dy wer syj -
nych w "rod ko wej Gre cji. Z Je rzym
Wa let ko oraz par ty zant k& grec k&
(ELAS) "ci "le wspó# pra co wa li Eryk
Mru ga #a z oko lic Pszczy ny i Ta de usz
Cien cia #a z Cie szy% skie go, a tak $e za -
st!p ca „Bar ta” Je rzy Mu sia#. Por. Wa -
let ko dzia #a# w Gre cji a$ do wy zwo -
le nia, na st!p nie prze szed# do szta bu
z Kor pu su Pol skie go we W#o szech.
Po woj nie wró ci# do kra ju.

Po la cy z Gór ne go 'l& ska tra fia li
tak $e do ru chu opo ru w Al ba nii.
W je go sze re gach zna le) li si! m.in.
Hen ryk To ndera, zna ny dzia #acz spo -
#ecz ne go ruchu mu zycz ne go na 'l& -
sku Opol skim, oraz Edward Bi szor -
ski, pla styk ze Sko czo wa na 'l& sku
Cie szy% skim.

!
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Voluntarius
– znaczy 
wra!liwy 

M!ot ki, p"dz le i kon fi tu ry

WPol sce naj cz" #ciej oma wia ne i zna -
ne for my wo lon ta ria tu sku pia j$ si"

wo kó% ho spi cjów, do mów dziec ka, czy
szpi ta li. I tak w#ród tych pierw szych
od ra zu przy cho dzi mi na my#l Ho spi -
cjum Cor dis w Ka to wi cach -Ja no wie,
któ re zrze sza ró! no rod nych wo lon ta riu -
szy. Jed ni na co dzie& pra cu j$ z pa cjen -
ta mi i ich ro dzi na mi, przy go to wu j$ po -
si% ki, sprz$ ta j$, czy ta j$ pod opiecz nym
ksi$! ki roz ma wia j$ z ni mi, cho dz$

na spa ce ry, cza sa mi wy star czy, !e po trzy -
ma j$ za r" k", wy s%u cha j$.

In ni ws%a wi li si" do sko na %$ wr"cz
tech ni k$ bu rze nia #cian i wy wo !e nia
gru zu, tak by w miej scu zruj no wa ne -
go gór ni cze go szpi ta la mo g%o po wsta'
jed no z naj wi"k szych i naj no wo cze -
#niej szych ho spi cjów w tej cz" #ci Eu -
ro py. W#ród „bu rzy cie li” by %y zna ni
ak to rzy, pio sen ka rze, dzien ni ka rze,
ale co naj wa! niej sze ro dzi ny i rze sza
uczniów z ca %e go re gio nu – to oni
w so bot nie po ran ki przy je! d!a li
na miej sce bu do wy, by po móc w re -

mon cie, a po tem sprz$ ta niu ju! go to -
we go do mu ho spi cyj ne go.

Od lat nie zwy k%e d%o nie lu dzi o do -
brym ser cu ma lu j$ pi san ki, a przed #wi" -
ta mi Bo !e go Na ro dze nia spod ich p"dz -
la wy cho dz$ praw dzi we cac ka w po sta ci
bom bek. Po tem te sa me oso by go dzi na -
mi sprze da j$ nie zwy k%e ce gie% ki przed
ko #cio %a mi #l$ skich die ce zji. 

Pa ni Be ata spra wia, !e w ho spi cjum
pach nie co dzien nie do mem: pie cze cia -
sta, na le #ni ki, kro kie ty, a je #li po trzeb -
ne s$ pie ni$ dze, go dzi na mi sma !y kon -
fi tu ry, któ re pó( niej sprze da wa ne s$
na au kcjach. Praw dzi wym ra ry ta sem
s$ nie zwy k%e prze two ry, któ re przy go to -
wu je w Al pach sio stra pa ni Be aty: so ki,
kon fi tu ry, ga la ret ki, w tym ta nie zwy k%a
z dzi kie go bzu.

Tan dem 

Ha nia – nie zwy k%a dziew czy na, tak -
!e wo lon ta riusz ka, prze s%a %a mi

kie dy# ad res in ter ne to wej stro ny, któ ra
ma po móc nie wi do mym zna le(' wo lon -
ta riu szy do kie ro wa nia tan de ma mi. Za -
sa da jest pro sta: za rów no nie wi do mi oraz
wo lon ta riu sze wy pe% nia j$ for mu la rze,
któ re umiesz cza ne s$ w ba zie. Je #li
nie wi do ma oso ba chce po je( dzi' na ro -
we rze, ko or dy na tor szu ka dla niej wo -
lon ta riu sza z naj bli !ej po %o !o nej miej sco -
wo #ci. Wo lon ta riusz nie mu si by'
po sia da czem tan de mu, bo por tal ofe ru -
je tak !e li st" ro we ro wych wy po !y czal -
ni. Co cie ka we, wy pra wy s$ nie tyl ko kil -
ku go dzin ne, ale jak si" oka zu je na wet
wie lo dnio we!

Se nio rzy 

Po moc oso bom star szym i cho rym
w ich do mach to wci$! w Pol sce

rzad ko#', zna na nam bar dziej z ame ry -
ka& skich fil mów. Nie wie le znam osób,
któ re czy ta j$ ga ze t" swo jej s$ siad ce, ro -
bi$ jej za ku py, czy sprz$ ta j$ miesz ka nie.
Pa nu je prze ko na nie, !e ta ki mi spra wa -
mi zaj mu je si" ro dzi na lub opie ka spo -
%ecz na. Cie ka wym wy da je si" wi"c po -
mys%, na ja ki wpa dli bu du j$ cy Dom
Se nio ra w Ka to wi cach -Pod la siu. Otó! in -
we sty cja po wsta je obok szko %y Pi ja rów.
W za %o !e niu ucznio wie szko %y, jak
i miesz ka& cy do mu sta ro #ci ma j$ czer -
pa' z ta kie go s$ siedz twa obo pól n$ ko -
rzy#': m%o dzi ma j$ wy pe% nia' czas se -
nio rom, któ rzy z ko lei b" d$ udzie la' np.
ko re pe ty cji, czy rad m%od sze mu po ko -
le niu. Idea s%usz na i pi"k na, cie ka we jak
spraw dzi si" w prak ty ce. 

Mark je dzie do Afry ki 

WPol sce wci$! ma %o zna na jest for -
ma tzw. wo lon ta ria tu eu ro pej skie -

go, czy mi" dzy na ro do we go. To sze reg
pr"! nie dzia %a j$ cych na na szym kon ty -
nen cie or ga ni za cji, któ re po zwa la j$ m%o -
dym lu dziom prze bie ra' w ró! no ra kich
for mach wo lon ta ria tu. W ta ki spo sób )u -
kasz uda% si" do Wiel kiej Bry ta nii, gdzie
zdo by wa% do #wiad cze nie, ja ko pie l" -

To co# wi" cej ni$ po ma ga nie ro dzi nie, przy ja cio !om, czy zna jo mym.

To pój #cie krok da lej i ch"% po #wi" ce nia cza su nie zna nym oso bom, ideom,

in sty tu cjom etc. To cza sa mi sze reg wy rze cze&, stre su j' cych chwil, do te -

go fi nan so wo nie op!a ca nych. Cho% z tym op!a ca niem ró$ nie to by wa...

bo jak wy ce ni% u#miech dru giej oso by, $ycz li wo#%, czy by% mo $e ja ki#
„plu sik za pi sa ny tam u gó ry”? W nie któ rych przy pad kach jest to tzw.

dwa w jed nym: przy jem ne z po $y tecz nym. 

Ogól ny roz ra chu nek: mi mo i$ to for ma nie fi nan so wa na mo $e na praw -

d" sto krot nie si" zwró ci%, a do te go do star czy% nam wie le, wie le ra do -

#ci i przy jem no #ci. I wca le nie trze ba mie% 20 lat, by zo sta% wo lon ta -

riu szem. 

JA DWI GA 
WO* NI KOW SKA

Spo!eczna Pracownia Dygitalizacji
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gniarz w jed nym z do mów spo koj nej sta -
ro !ci. Stu diu j" cy ban ko wo!# Mark
z Fran cji po sta no wi$ przez pó$ ro ku
opie ko wa# si% uchod& ca mi z So ma li.
Wy jazd za owo co wa$ ko lej n" kil ku mie -
si%cz n" wi zy t" w Afry ce. 

Ar tur i Ra che la sp% dzi li bli sko rok
na Bli skim Wscho dzie opie ku j"c si% pa -
le sty' ski mi dzie# mi. Uczy li je j% zy ka an -
giel skie go, od pro wa dza li do szko $y – co
nie na le (a $o do naj $a twiej szych za da' ze
wzgl% du na nie ukry wa n" nie ch%# ze
stro ny po zo sta $ych miesz ka' ców Izra -
ela. Nie jed no krot nie wo lon ta riu sze wraz
z gru p" pa le sty' skich uczniów z po wo -
du gra du ka mie ni lub in nych przed mio -
tów, któ re prze rzu ca ne by $y przez mur
na pa le sty' sk" stro n%, mu sie li ucie ka#.
Nie$a twe by $y te( prze pra wy przez tzw.
punk ty kon tro l ne. 

Wie le osób oba wia si%, (e wo lon ta -
riusz mu si zmie rzy# si% z bar dzo trud -
ny mi emo cjo nal nie, cza sa mi nie bez -
piecz ny mi sy tu acja mi. Jed nak nie
za wsze. Pod czas wa ka cji na grec kiej wy -
spie Za kyn thos, o !wi cie po zna $am
na pla (y mi% dzy na ro do w" gru p% wo lon -
ta riu szy, któ ra mia $a za za da nie chro ni#
przed tu ry sta mi wy klu wa j" ce si% w$a !nie
(ó$ wie Ca ret ta ca ret ta. Wo lon ta riat po -
le ga$ na kil kugo dzin nym po by cie
nad brze giem mo rza ran kiem i wie czo -
ra mi, pod czas któ re go m$o dzi lu dzie naj -
pierw za bez pie cza li gniaz da (ó$ wi,
a w chwi li wy klu wa nia si% Ca ret ta ca -
ret ta li czy li je i… ro bi li wszyst ko, by
w!cib scy tu ry !ci w ja ki kol wiek spo sób
nie prze szka dza li (ó$ wiom w w% drów -
ce do mo rza. Resz ta dnia na le (a $a
do m$o dych lu dzi, któ rzy mie li czas
na wy po czy nek, in te gra cj% i nie w"t pli -
wie na uk% ró( nych ob cych j% zy ków – nie
tyl ko eu ro pej skich. 

De cy du j"c si% na wy jazd m$o dy cz$o -
wiek po wi nien do k$ad nie prze czy ta#
wa run ki i wspar cie, ja kie za pew nia or -
ga ni za tor w kra ju do ce lo wym wo lon ta -
ria tu. Sto wa rzysze nia/fun da cje ma j" ce
la ta do !wiad cze' s" przede wszyst kim
akre dy to wa ne przy Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. Nie któ re gwa ran tu j" wo lon ta riu -
szom nie tyl ko noc le gi i wy (y wie nie,
ubez pie cze nie ale cza sa mi rów nie( po -
kry cie kosz tów po dró (y i drob ne kie -
szon ko we na miej scu. S" te( i ta kie pro -
gra my, któ re spra wu j" je dy nie opie k%
me ry to rycz n" nad wo lon ta riu szem na -
to miast to on mu si po kry# wszyst kie wy -
dat ki. 

Za sa da ja ka obo wi" zu je na ca $ym
!wie cie jest jed nak jed na: or ga ni za cje
przyj mu j" ce wo lon ta riu szy nie p$a c"
za ich pra c% i za an ga (o wa nie! Chy ba (e
ma my na my !li wa lu t% ja k" jest u!miech. 

Oby wa te lu obud! si"!

Amo (e wo lon ta riat po za gra ni ca mi
na sze go kra ju nie jest mod ny, bo

wci"( kiep sko u nas z tzw. oby wa tel sk"
po sta w"? Fre kwen cja pod czas wy bo rów
po zo sta wia wie le do (y cze nia, nie re agu -
je my, gdy kto! nisz czy $aw k% w par ku,
bo prze cie( „to nie na sze”. W$a !nie te -

go ro dza ju my !le nie chc" zmie nia# or -
ga ni za cje po za rz" do we, do któ rych na -
le (y np. ka to wic kie Sto wa rzy sze nie
Ak tyw no !ci Oby wa tel skiej Bo na Fi -
des. Za pra sza do na sze go kra ju nie tyl -
ko wo lon ta riu szy z naj dal szych za k"t -
ków zie mi, któ rzy ucz" si% !wia do me go
uczest ni cze nia w (y ciu pu blicz nym etc.
Bo na Fi des or ga ni zu je tak (e szko le nia
dla pol skich, lo kal nych dzia $a czy spo -
$ecz nych. Uczy ja kie s" na sze obo -
wi"z ki, ale i po ka zu je ja kie s" na sze pra -
wa i jak je eg ze kwo wa#. Bo na Fi des
za s$y n% $a ju( z cy klicz nych ra por tów,
któ re do ty cz" dzia $al no !ci urz% dów
i gmin w na szym wo je wódz twie. Mo ni -
to ring i na cisk, (e dzia $a nia sa mo rz" dów
mu sz" by# trans pa rent ne spra wia, (e po -
ja wia si% szan sa na stwo rze nie dia lo gu
po mi% dzy ma gi stra tem a miesz ka' ca mi.
Ci ostat ni ma j" re al ny wp$yw na to, co
si% dzie je w ich naj bli( szym oto cze niu,
tym sa mym mo g" spra wo wa# kon tro l%
nad pu blicz ny mi wy dat ka mi. Co praw -
da do tych cza so we ob ser wa cje nie wska -
zu j" jesz cze na to, by pod czas og$a sza -
nych kon sul ta cji spo $ecz nych urz% dy
i gmi ny p% ka $y pó ki co w szwach, ale na -
le (y mie# na dzie j%, (e kro pla dr" (y
ska $%... 

Kom pu ter w ma #ym pal cu

Nako niec jesz cze raz o se nio rach.
Wo lon ta riu szem mo (e zo sta#

nie tyl ko na sto la tek, czy stu dent, o czym
cz% sto za po mi na my. Za miast na plo tecz -
ki, ry by, grzy by, czy przed te le wi zor
oso ba doj rza $a mo (e bo wiem obra#
dro g% do bi blio te ki, w tym przy pad ku
Bi blio te ki )la skiej. Ale nie o za cne czy -
ta nie ksi" (ek tu cho dzi, a o… pra c%
przy kom pu te rze i to od po nie dzia$ ko -

we go po $u dnia po cz"w szy, a na go dzi -
nie 15.00 w so bo t% sko' czyw szy, czy -
li przez ca $y czas, gdy gmach jest
otwar ty dla czy tel ni ków. Otó( to w$a -
!nie w Bi blio te ce )l" skiej gru pa eme -
ry tów stwo rzy $a spo $ecz n" Pra cow ni%
Dy gi ta li za cji. 

Po cz" tek by$ jed nak zu pe$ nie od -
mien ny. Otó( po spo tka niu se nio rów
w Ra diu Ka to wi ce zro dzi $a si% idea
stwo rze nie ksi"( ki ku char skiej. Przez
dwa la ta, w ka( dy po nie dzia $ek dy rek -
tor ksi"( ni cy – pro fe sor Jan Ma lic ki spo -
ty ka$ si% z kil ku na sto oso bo w" gru p"
i opra co wy wa$ wy da nie. A (e roz mo wy
scho dzi $y cza sa mi na te ma ty li te rac kie,
kul tu ral ne i spo $ecz ne zro dzi $a si% in na
idea – zdi gi ta li zo wa nia za so bów bi -
blio tecz nych... 

Ta sa ma gru pa, któ ra sie dzia !a z kar -
t" i o!ów kiem nad sta ry mi ksi# ga mi, za -
j# !a si# naj pierw na uk" ob s!u gi kom pu -
te ra, by w kon se kwen cji stwo rzy$
za przy ja% nio ny ze spó!, któ ry do dzi&
two rzy za so by Bi blio te ki 'l" skiej – wspo -
mi na pro fe sor Jan Ma lic ki. 

Re kor dzist ka w!ród bi blio tecz nych
wo lon ta riu szy przy go to wa $a ju( 100
ty si% cy ska nów, in na pa ni zbli (a si%
do te go wy ni ku. Przy go to wu j"c ska -
ny – przy za cho wa niu praw au tor skich –
wo lon ta riu sze pod pi su j" je w$a snym
na zwi skiem, wcho dz" wi%c tym sa -
mym do hi sto rii bi blio te ki. 

Ze spó$ zy ska$ uzna nie w ca $ej Pol sce,
a w S$up sku po wsta$ je go od po wied nik.
Se nio rzy s" spe cja li sta mi wy so kiej kla -
sy, ale co naj wa( niej sze s" wzo rem dla
swo ich wnu ków, któ rzy do dzi! nie
kry j" za sko cze nia, (e bab cia ra dzi so bie
do sko na le w dzie dzi nie in for ma ty ki. 

!

W nu me rze gru dnio wym, w ar ty ku le Kry sty ny He skiej -Kwa !nie wicz pt. „Gu -
staw Mor ci nek po pi%# dzie si% ciu la tach” po ja wi$ si% b$"d (s. 30). Za miast: Sil -
ne, pe! ne tem pe ra men tu jak Al la, ale i po ra nio ne, nie po tra fi" ce (y$  jak Ti na
z „Za gu bio nych klu czy”, naj dra ma tycz niej sza po sta$ w tej po wie &ci”; po win -
no by#: Sil ne, pe# ne tem pe ra men tu jak Ti na, ale i po ra nio ne, nie po tra fi$ -
ce %y&, jak Han ka z Za gu bio nych klu czy, naj dra ma tycz niej sza po sta& w tej
po wie 'ci.

Prze pra sza my za po my$ k%.

Wolontariusze – seniorzy przy komputerach
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Skut ki bra ku
wol no !ci
Za zwy czaj kon fe ren cje na uko we

– zw"asz cza te, któ re ma j# w na zwie
wpi sa n# mi$ dzy na ro do wo!% – s# skie ro-
wa ne do gro na na ukow ców, czy spe cja li -
stów w w# skiej dzie dzi nie wie dzy. Je &e li
ju& kto! po stron ny po ja wi si$ z przy pad-
ku, wzgl$d nie z obo wi#z ku na ta kim spo t-
ka niu m# drych ga da j# cych g"ów, nie wie-
le z po ru sza nej przez pre le gen tów
pro ble ma ty ki zro zu mie, w do dat ku wy nu-
dzi si$ set nie. Ba rie r# jest nie tyl ko s"a ba
zna jo mo!% j$ zy ków ob cych ale tak &e na -
uko wej ter mi no lo gii. Szcze gól nie przy kry
by wa wi dok li ce al nej m"o dzie &y, przy pro-
wa dzo nej na po sie dze nie przez pil ne na -
uczy ciel ki w ra mach szkol nych obo wi#z-
ków. Li ce ali !ci zaj mu j# si$ znu dze ni
swo imi ta ble ta mi i smart fo na mi, wy sy "a-
j#c ese me sy i ser fu j#c po sie ci.

Na szcz$ !cie z po dob nym zja wi skiem
nie mie li do czy nie nia ani ma to rzy i pre-
le gen ci Mi$ dzy na ro do wej Kon fe ren cji
Na uko wej (14 i 15 li sto pa da 2013 r.) z cy -
klu Kul tu ra Eu ro py 'rod ko wej zor ga ni zo-
wa nej w Za brzu po raz sie dem na sty. Te-
go rocz nym te ma tem prze wod nim by "a
„Wol no!% i jej ogra ni cze nia w kul tu rze Eu-
ro py 'rod ko wej”. Pro ble ma ty ka no !na
i bar dzo ak tu al na, to te& re fe ren ci – kra jo -
we i !wia to we s"a wy hu ma ni sty ki – opo-
wia da li o niej ze swa d# z odro bi n# hu mo-
ru, ale i na le& n# pro ble ma ty ce po wa g#.
A pu bli ka re ago wa "a jak na le &y: bi j#c bra-
wo, wy bu cha j#c !mie chem i po pa da j#c

w ro zum n# za du m$. Na wet licz nie zgro-
ma dzo na m"o dzie& z za brza( skich szkó"
do ce ni "a urok, z ja kim na ukow cy wy ci#-
ga li ar gu men ty, ni czym kró li ki z cy lin dra.

Za cz! "o si! od m! czen ni ka 
#w. Woj cie cha

Ob ro s"e ju& tra dy cj#, co rocz ne Mi$ dzy-
na ro do we Kon fe ren cje Na uko we

z cy klu Kul tu ra Eu ro py 'rod ko wej or ga-
ni zo wa ne s# w Za brzu od 1997 ro ku, z ini-
cja ty wy Je rze go Chmie lew skie go, ów cze -
sne go na czel ni ka Wy dzia "u Kul tu ry
i Spor tu za brza( skie go Urz$ du Miej-
skie go. Na uko we go wspar cia udzie li"
po cz#t ko wo In sty tut Gór no !l# ski w Ka-
to wi cach. Or ga ni za to rom przy !wie ca "y
szczyt ne ce le. Przede wszyst kim pra gn$-
li przy czy ni% si$ do od kry wa nia na szej
to& sa mo !ci i po zna wa nia bo ga tej kul tu-
ro wo prze sz"o !ci. Nie ob ca by "a im pro-
ble ma ty ka re gio nal na. Na tle sze ro ko
poj mo wa nej eu ro pej sko !ci po sta no wi li
przy bli &y% tak &e hi sto ri$ !l# skiej zie mi,
w prak ty ce si$ ga j#c na wet po lo kal ne wy-
da rze nia, rów nie& z dzie jów Za brza. Co
naj le piej uza sad ni" pod czas te go rocz nej
im pre zy pro fe sor Je rzy Klan ke, mó-
wi#c: – Pro blem 'l# ska wy ma ga szer sze-
go po zna nia, bo jest nie zro zu mia ny. Te -
mu s"u &# za brza( skie kon fe ren cje. 

Te ma ty ka pierw szej (1997 r.) za ty tu "o-
wa nej „'rod ko wo eu ro pej skie dzie dzic two

!w. Woj cie cha” za in spi ro wa na zo sta "a
ak tu al ny mi wów czas ob cho da mi ty si#c le-
cia !mier ci te go cze skie go bi sku pa. Kon-
ty nu acj# re li gij nej pro ble ma ty ki by "y 
pó) niej sze kon fe ren cje po !wi$ co ne dzia-
"al no !ci Cy ry la i Me to de go, a tak &e Jac-
ka Od ro w# &a i za ko nu do mi ni ka nów
na 'l# sku. Zaj mo wa li si$ na ukow cy i kul-
tu ra mi: cha ry ta tyw n#, umy s"o w#, praw n#
Eu ro py 'rod ko wej oraz wp"y wem dy na -
stii Pia stów 'l# skich na dzie je eu ro pej skie.
In te re su j# cym roz wa &a niom o wie lo kul-
tu ro wo !ci 'l# ska to wa rzy szy "y re flek sje
o re aliach co dzien ne go &y cia, po dró &ach
i mi gra cjach oraz wp"y wie cho rób i zdro-
wia, czy li ja ko !ci &y cia na kul tu r$ Eu ro-
py 'rod ko wej. Pre zen to wa ne ana li zy po-
gl# dów „ob cych” o 'l# za kach by "y
do sko na "ym zwier cia d"em ich wad i za let. 

Zmia na or ga ni za to rów kon fe ren cji, któ-
ry mi zo sta li od 2007 ro ku za brza( ski
Ma gi strat, Pol skie To wa rzy stwo Hi sto rycz-
ne w Ka to wi cach i Ko mi sja Hi sto rycz na
ka to wic kie go od dzia "u Pol skiej Aka de mii
Na uk, pod trzy ma "a wy so ki po ziom na u-
ko wy im pre zy. Mo &e dla te go &e od po cz#t-
ku prze wod ni cz# cym Ra dy Na uko wej
jest pro fe sor An to ni Bar ciak. A spo tka niom
na ukow ców pa tro no wa li mi ni ster kul tu ry
i dzie dzic twa na ro do we go, mi ni ster na uki
i szkol nic twa wy& sze go, wo je wo da !l# ski,
mar sza "ek wo je wódz twa !l# skie go, rek to-
rzy !l# skich uczel ni, bi sku pi ze 'l# ska
i cze skiej die ce zji Ostraw sko -Opaw skiej
oraz kon sul Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec
w Opo lu. Za! pre le gen ci wy wo dzi li si$ ze
!wiec kich i ko !ciel nych o!rod ków na uko-
wych w kra ju, Au strii, Cze chach, Niem -
czech i na S"o wa cji. Po k"o siem i wi zy tów-
ka mi co rocz nych pre lek cji sta "y si$ ksi#& ki,
za wie ra j# ce zbio ry re fe ra tów i ko mu ni ka-
tów na uko wych, wy g"a sza nych na kon fe-
ren cjach, z któ rych spra woz da nia i re-
cen zje uka zy wa "y si$ re gu lar nie w cza-
so pi smach na uko wych w Cze chach 
i Pol sce. 

Jak by "y am ba sa dor sta" si! 
na uko wym ce le bry t$

Te go rocz na edy cja w ni czym nie od bie-
ga "a po zio mem od po przed nich. Wy-

ró& ni "a si$ za! tym, &e naj wi$k sz# gwiaz-
d# – wr$cz ce le bry t# – w pierw szym
dniu kon fe ren cji, od by wa j# cej si$ w Te -
atrze No wym i Mu zeum Gór nic twa W$ -
glo we go, by" pro fe sor Sze wach We iss, nie-
gdy siej szy am ba sa dor Izra ela w Pol sce.
Na ga by wa ny naj cz$ !ciej przez dzien ni ka-
rzy, fo to gra fo wa ny przez re por te rów, udo-
wod ni" tak &e swo im wy k"a dem za ty tu "o-
wa nym „Czy pra wo mi$ dzy na ro do we
ogra ni cza wol no!%?”, otwie ra j# cym na te -
atral nej sce nie kon fe ren cj$, &e za in te re so-
wa nie je go oso b# by "o s"usz ne. 

Izra el ski dy plo ma ta – opie ra j#c si$
na po gl# dach li be ra "ów, mi$ dzy in ny mi
Joh na Loc ke’a – uzna" ze swa d# za pod-
sta w$ wol no !ci de mo kra tycz ne in sty tu cje
pa( stwa. Ale od ra zu za da" py ta nie, czy se-
kre ty pa( stwo we po win ny by% chro nio ne
przez s"u& by spe cjal ne a& 30 czy 50 lat
a ich ujaw nie nie w in ter ne to wej sie ci
!ci ga ne? Je go zda niem py ta nia o wol no!%
nie mo& na ogra ni czy% tyl ko do Eu ro py
'rod ko wej, gdy& jesz cze w la tach
60. XX wie ku Pol ska we d"ug Mar ti na Lip-

Mi$ dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa w Za brzu

RY SZARD 
BED NAR CZYK 

Pro fe so ro wie: Ewa Cho jec ka, An to ni Bar ciak i Sze wach We iss.
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se ta nie by !a kra jem de mo kra tycz nym i a"
do lat 90. na le "a !a do Eu ro py Wschod niej. 

– My wie my co to jest Eu ro pa #rod ko-
wa, bo pol ski $yd w Niem czech za wsze
by! Ost Ju de – Sze wach We iss od wo !a! si%
do oso bi stych do &wiad cze' z cza sów
dzie ci' stwa, gdy za miesz ki wa! na zie-
miach pol skich. Do da! tak "e, "e bez-
pow rot nie mi n% !y cza sy gdy 10-let ni "y-
dow ski ch!o pak pod no si! r% ce do gó ry
na wi dok ge sta pow ca, wspó! cze &nie
na &wie cie ist nie je 196 pa'stw de mo kra-
tycz nych.

– Ale wol no&( nie po le ga na tym, "e si%
wy bie ra Tu ska czy Kwa &niew skie go –
o&wiad czy! We iss. Dla by !e go am ba sa do-
ra wy znacz ni ka mi wol no &ci s) tak "e do-
bre dro gi, licz ba te le fo nów i sa mo cho dów
po zo sta j) cych w po sia da niu oby wa te li.
A za gro "e nia mi de mo kra cji – wspó! cze -
&ni ter ro ry &ci i Iran gro ") cy Izra elo wi
i Sta nom Zjed no czo nym Ame ry ki Pó! noc-
nej bom b) ato mo w). 

Jak bu me rang po wra ca! We iss w swo-
im od czy cie do pro ble ma ty ki Eu ro py
#rod ko wej, któ r) uzna! za cen trum kul tu-
ry i wie dzy. Za de kla ro wa! si% ja ko pa trio-
ta Ga li cji, sk)d po cho dzi !o wie lu No bli -
stów, gdzie obok sie bie "y !y ró" ne
na ro dy. I cho cia" wi%k szo&( war to &ci de-
mo kra tycz nych po cho dzi z Wiel kiej Bry-
ta nii, Fran cji i sta ro "yt nej Gre cji, Pol ska
ja ko kraj &rod ko wo eu ro pej ski wnio-
s!a – zda niem dy plo ma ty izra el skie go – do
eu ro pej skiej tra dy cji swo je spe cy ficz ne po-
j% cie swo bo dy, o czym &wiad czy !y usta-
wy ka li skie po dob ne do an giel skiej Wiel-
kiej Kar ty, swo istym wk!a dem by !o te"
pol skie Li be rum Ve to. Oce ni! tak "e po-
ziom wspó! cze snych swo bó dy Eu ro py
#rod ko wej. 

– De mo kra cja nie miec ka pra cu je do brze
pod wp!y wem Lip se ta. U was tak so-
bie – mó wi!. 

I za ch% ci! do by cia w dal szym ci) gu
od po wie dzial nym stra" ni kiem de mo kra-
cji i czwar tej w!a dzy oraz in te re so wa -
nia si%, kim s) w!a &ci cie le dzien ni-
ków, kto p!a ci za re kla my. – Brak
wol no &ci two rzy ch%( do wol no &ci 
– pod su mo wa! Sze wach We iss.

Mo gli so bie wpa da! 
w s"o wo, ale nie chcie li

Je "e li kto& spo dzie wa! si%, "e
za po wie dzia na na za brza'-

skiej kon fe ren cji dys ku sja pa-
ne lo wa b% dzie przy po mi na(
te le wi zyj ne py sków ki po li ty-
ków, to by! sro dze za wie dzio-
ny, bo wiem uczest ni cy, wy-
mie nia j)c ar gu men ty, wy ka za li
si% du ") kul tu r) i tak tem. Mi -
mo "e pro wa dz) cy dys ku sj%
Ma ciej Szcza wi' ski za ch%-
ci!: – Mo "e my so bie wpa da(
w s!o wo – ni ko mu nie przy-
sz!o do g!o wy prze szka dza(
roz mów cy. Ka" dy cier pli wie
cze ka! na udzie le nie g!o su.
Ale te" pro fe sor skie gro no
dys ku tan tów by !o zna ko mi te.
Ewa Cho jec ka, Kry sty na Dok-
to ro wicz, Jan Du !a wa, An to ni
Bar ciak, To masz Fa l%c ki i Sze-
wach We iss za pew ni li wy-

mia n% po gl) dów na wy so kim na uko-
wym po zio mie.

Ewa Cho jec ka, uzna !a za naj wa" niej sz)
w dys ku sji o wol no &ci iko no gra fi%. – Je -
ste &my w kr% gu kul tu ry ob ra zo wej, ob raz
prze ma wia le piej ni" s!o wo – za pew ni !a
pro fe sor. I przy wo !a !a ob raz Eu ge niu sza
De la cro ix z okre su wiel kiej re wo lu cji
fran cu skiej „Wol no&( pro wa dzi lud na ba-
ry ka dy” oraz spre zen to wa n) Ame ry ce
Pó! noc nej przez Fran cu zów Sta tu% Wol-
no &ci. – Po tem sztu ka te go te ma tu nie pod-
j% !a – za uwa "y !a Ewa Cho jec ka. W 1937
ro ku dzie !em naj wa" niej szym sta! si%
ob raz Pi cas sa „Gu er ni ka”, uka zu j) cy to,
co lu dzie zro bi li z wol no &ci). 

Gorz ki mi re flek sja mi o ró" nym ro zu-
mie niu przez ludz ko&( wol no &ci na prze-
strze ni wie ków po dzie li! si% To masz Fa-
l%c ki. O jej zna cze niu &wiad cz) dzi siaj
na zwy ulic i pla ców, cho( trud no, we d!ug
pro fe so ra, przy to czy( jed n) de fi ni cj%
wol no &ci, po nie wa" ka" da epo ka ma w!a -
sn). Okre &li! tak "e ró" ni ce po mi% dzy
kra ja mi na wschód od *a by, gdzie jesz cze
w XVIII wie ku roz wi ja !o si% pod da' stwo
ch!o pów, za ni ka j) ce w pa' stwach Eu ro-
py Za chod niej, gdzie stan trze ci mia! ju"
na sztan da rach wol no&(, pa ra dyg mat swo-
jej cy wi li za cji. 

Na szcze gól n) wa g% ist nie nia po j% cia
Eu ro py #rod ko wej po I woj nie &wia to wej
i w okre sie trans for ma cji zwró ci! uwa g%
pro fe sor An to ni Bar ciak, przy po mi na j)c
kon cep cje Mi% dzy mo rza i Ma !ej En ten ty.
Sze wach We iss do da!, "e do tych kon cep-
cji po trzeb na jest Ro sja i za py ta! re to rycz-
nie: – Czy mi% dzy Niem ca mi a Ro sj) mo -
"e ist nie( wol ne pa' stwo?

Zu pe! nie ina czej – w kon tek &cie me dy-
cy ny i zdro wia – te ma ty k% kon fe ren cji
po trak to wa! Jan Du !a wa, rek tor #l) skie-
go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. – Ja ko le-
karz od no sz% wra "e nie, "e wol no&( jest
my lo na z wo l) i sk!on no &cia mi. Wol no&(
to de cy zja zgod na z na sz) wo l) i od po-
wie dzial no &ci) – o&wiad czy!. Zwró ci!
rów nie" uwa g% na fakt, "e do pie ro od stu
lat ist nie je me dy cy na i lu dzie ma j) wi%k-
sze szan se na prze "y cie. Tym cza sem
w XX wie ku wi% cej lu dzi umar !o z po-

wo dów zdro wot nych ni" w obu woj nach.
To w!a &nie rek tor wpro wa dzi! do dys ku -
sji gar&( hu mo ru i za baw nych aneg-
dot. – Czy cia !o jest mo j) w!a sno &ci)?
Nie, bo nie wcho dzi w sk!ad ma sy spad-
ko wej. 

Dow ci py me dy ka spu en to wa! traf nie
Sze wach We iss, zwra ca j)c uwa g% na to,
"e po czu cie hu mo ru wp!y wa na po ziom
de mo kra cji, co wi da( na przy k!a dzie An-
glii. Jan Du !a wa ri po sto wa!, "e pra wo
do g!u po ty te" jest swo bo d) oby wa tel sk).
Co Ewa Cho jec ka pod su mo wa !a s!o wa-
mi: – G!u po ta jest da rem Bo "ym, nie na-
le "y jej tyl ko nad u"y wa(. 

Jak przy sta !o na znaw czy ni% me diów
pu blicz nych Kry sty na Dok to ro wicz zwró-
ci !a uwa g% na swo bo d% wy ra "a nia 
opi nii. – Obec na wol no&( wy po wie dzi
wy ko rzy sty wa na jest w spo sób anar chi-
zu j) cy – prze strze g!a. Do strze g!a w bra-
ku stan dar dów dzien ni kar skich w cza sie
ustro jo wej trans for ma cji i wiel kiej ma ni-
fe sta cji to" sa mo &ci w me diach sie cio wych
z!e wy ko rzy sta nie wol no &ci, wy ni ka j) ce
cz% &cio wo z od re ago wa nia na la ta cen zu-
ry. Ostrze g!a przed ter ro ry zmem w me-
diach i zmia n) oby cza jo wo &ci. 

Krop k% nad „i” w dys ku sji po sta wi! To-
masz Fa l%c ki, któ ry o&wiad czy!, "e wol-
no&( hi sto ry ków w ka" dej epo ce jest
ogra ni czo na. – Praw dy hi sto rycz nej ni gdy
nie po zna my – za ko' czy! nie zbyt opty mi -
stycz nym wnio skiem.

Od ka te chi za cji do sce ny roc ko wej

Ko lej ne re fe ra ty, cho( war to &cio we
i od kry wa j) ce no we prze strze nie 

wie dzy o re gio nie ju" nie mia !y tej tem-
pe ra tu ry, co in au gu ra cyj na dys ku sja.
A zna la z!y si% w nich m.in. roz wa "a nia
o swo bo dach twór czych. Wal de mar Ha-
nasz py ta! o gra ni ce wol no &ci s!o wa, a Jan
Pa chol ski do cie ka!: czy wol no&( po ety
nie jest przy pad kiem mi tem. Z ko lei
Woj ciech Iwa' czak zg!% bia! swo bo dy
twór cze &re dnio wiecz nych pi sa rzy.

W in nym blo ku te ma tycz nym, po &wi%-
co nym wol no &ci w "y ciu spo !ecz nym, ks.
Hen ryk Ol szar opo wia da! o ro li piel grzy-

mo wa nia #l) za ków do Pie kar #l)-
skich w okre sie od zy ski wa nia nie-
pod le g!o &ci. Ma rek Trusz czy' ski
po rów ny wa! ka te chi za cj% dzie ci
w die ce zji ka to wic kiej i !om "y'-
skiej. Po ja wi !y si% i re fe ra ty o l"ej-
szej tre &ci, jak np. Jac ka Kur ka
o pol skiej i cze skiej sce nie roc ko-
wej w s!u" bie wol no &ci. By !y te"
roz wa "a nia An drze ja Bier na ta
o dy le ma tach ar chi wi sty w udo-
st%p nia niu do ku men tów i op!a ka-
nych skut kach bra ku wol no &ci go -
spo da ro wa nia w PRL. To tyl ko
nie któ re te ma ty po ru szo ne na za-
brza' skiej kon fe ren cji, za ko' czo-
nej pod su mo wu j) c) dys ku sj).
W przy sz!ym ro ku uka "e si% w for-
mie ksi)" ki zbiór wszyst kich re fe-
ra tów, tak "e tych nie wy g!o szo-
nych z po wo du nie obec no &ci
pre le gen tów, co po zwo li za in te re-
so wa nym za po zna( si% z ca !o &ci)
na uko wych (i nie tyl ko) roz wa "a'.

!
Pre zy dent Za brza Ma! go rza ta Ma" ka -Szu lik w roz mo wie z pro fe so rem
Sze wa chem We is sem.
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Jubileusz bez

kolczastego drutu
Te

dwie ko sy, cho! uspra wie dli wio ne lo -

gi k" ka len da rza, wy da #y mi si$ zra -

zu nie co pre ten sjo nal ne. Szyb ko jed nak po -

go dzi #em si$ z tym ide ogra ficz nym

kon cep tem, a na wet roz czu li# mnie nie co.

W ko% cu ja te& mia #em w swym &y ciu ta -

kie du bel to we ar cy zna cz" ce sió dem ki.

W 1977 ro ku sko% czy #em stu dia, o&e ni #em

si$, zo sta #em oj cem i do sta #em pra c$ w Pol -

skim Ra diu Ka to wi ce. Dla Ta de usza sió -

dem ki oka za #y nie mniej szcz$ 'li we, cho cia&
b#y sn$ #y przez chwi le z#o wro go i wca le nie

na &ar ty. 19 grud nia AD 2013 by# ju& jed -

nak dniem ca# ko wi te go spo ko ju, a je 'li to -

wa rzy szy #y mu emo cje to wy #"cz nie po zy -

tyw ne. Pu blicz no'! przy by #a na ju bi le -

uszo we spo tka nie w Bi blio te ce (l" skiej

w Ka to wi cach wy pe# ni #a szczel nie sa l$
au dy to ryj n" z dwu – jak mnie mam – po wo -

dów. Przede wszyst kim Ki jon ka jest dzi' dla

(l" ska i je go ar ty stycz no -kul tu ral ne go &y -

cia tro ch$ jak wzo rzec me tra w Se vres. Tro -

ch$ jak Sta tua Wol no 'ci w No wym Jor -

ku. I jak Ma ri lyn Mon roe na zdj$ ciach

Mil to na Gre ena... Ci sn" si$ te& na usta dy -

&ur ne s#o wa: „le gen da”, „in sty tu cja”, „iko -

na”. S#o wa jak s#o wa. Ale rze czy wi 'cie, gdy

spoj rze! obiek tyw nie – wy 'wie tla si$ nie -

praw do po dob ny ob raz prac po li ty ka, re dak -

to ra, spo #ecz ni ka, przede wszyst kim za' po -

ety. Czu #e go i czuj ne go ar ty sty, któ ry

stwo rzy# ja k"' g$ st", wia ry god n" prze -

strze% o ja snych i czy tel nych hie rar chiach.

Miej sce spo tka nia bar dzo ró& nych lu dzi

w cza sach spo tka niom nie sprzy ja j" cych. Ale

to wszyst ko nie by #o by jesz cze tym czym

jest, gdy by nie pe wien swo isty ton. Bo Ta -

de usz so len ny i za sad ni czy, ba! Ta de usz na -

tchnio ny – za wsze dy gre syj nie wy ja wia# za -

ra zem Ta de usza li rycz ne go iro ni st$, któ ry

po 'ród dzie# i spraw wa& nych z lu bo 'ci" wy -

dep tu je prze kor n" 'cie& k$ gro te ski czy sa -

ty ry. Ta kim go znaj du je my czy ta j"c je go tek -

sty, s#u cha j"c jak z mniej lub bar dziej

istot nych oka zji prze ma wia i kie dy wda je

si$ w po le mi ki. Na spo tka nie z Kim' Ta kim

chce si$ wi$c przyj'! i przyj'! zwy czaj nie

trze ba, zw#asz cza w cza sach ob#$d ne go ega -

li ta ry zmu, któ ry za ka zu je war to 'cio wa nia

(hie rar chie!) i wy my 'la kry te ria we d#ug ar -

bi tral ne go uzna nia. Apo wód dru gi t#um nie

wy pe# nio nej sa li w Bi blio te ce (l" skiej? To

oczy wi 'cie fakt wy da nia przez ofi cy n$
„(l"sk” po t$& ne go (462 stro ny!) wy bo ru

wier szy „Czas, miej sce i s#o wa”, z wni kli -

wym wst$ pem prof. Ma ria na Ki sie la. Ksi"& -
ka, w za sa dzie na le &a #o by rzec „ksi$ ga”

przy ci" ga #a wzrok przy by #ych ju&
przy drzwiach, usta wio na ku sz" co na sto -

sow nym sto li ku i wa bi" ca su ge styw n"
ok#ad k" z re pro duk cj" akwa for ty Ja na

Szma tlo cha.

O sa mym wy bo rze li ry ków Ki jon ki b$ -
dzie my pi sa! i dys ku to wa! jesz cze nie raz.

Uwy ra) nia ska l$ i ran g$ zja wi ska od ju we -

ni liów po wier sze naj now sze, czy li cykl

„So ne tów Bry now skich”. To, co by #o do -

t"d roz pro szo ne w wie lu pu bli ko wa nych

przez la ta zbio rach ma my te raz w jed nym

dru ku zwar tym, wier sze przy gl" da j" si$ so -

bie i roz ma wia j" ze so b", w"t ki, te ma ty, fa -

scy na cje i ob se sje na bie ra j" do dat ko wych

zna cze%, cza sem bo gat szych cza sem pa ra -

dok sal nych i nie ocze ki wa nych. Nie miej -

sce tu na szcze gó #o we ana li zy i roz bio ry,

przyj dzie na nie czas (kry ty cy otrzy ma li na -

praw d$ po t$& ny ma te ria#), ogra ni cz$ si$
wi$c do jed nej tyl ko re flek sji. Otó& po ezja

Ta de usza Ki jon ki, dzie #o so lid nie za ko twi -

czo ne w li te rac kiej tra dy cji i jej no men
omen tra dy cyj nych ar ty ku la cjach, zda je si$
co raz bar dziej od da la! od ma in stre amu

wspó# cze snej pol skiej li ry ki. Dzi siej szy

spo sób eks pre sji, wy ra &a nia i mó wie nia jest

jak by owi ni$ ty dru tem kol cza stym post -

-post -mo der ni stycz nej dyk cji. Nie tyl ko

uczu cie, ale rów nie& bez po 'red nie prze &y -

cie zo sta je naj cz$ 'ciej wy par te przez in te -

lek tu al n" spe ku la cj$. De kon stru owa nie

form, ca #y ten in ter tek stu al ny rol ler co aster

wy gl" da bar dzo m" drze, ale w rze czy wi -

sto 'ci, w ogrom nej mie rze s" to po zo ry zna -

cze%. J$ zyk mó wi tu sam za wy po wia da -

j" ce go. Otó& nie wie rz$ w czy sto

in te lek tu al n" sztu k$ wy pa sio n" na czy stej

spe ku la cji. Sztu ka – i o tym prze ko nu je

w#a 'nie po ezja Ta de usza Ki jon ki – opie -

ra si$ na prze &y ciu. Na do 'wiad cze niu. Do -

tkni$ ciu tu i te raz miej sca i cza su. Bo le 'nie.

Kon kret nie. Do s#ow nie. Wte dy do pie ro

otwie ra si$ przed na mi de cy du j" ca

o wszyst kim ta jem ni ca, bo zda je my so bie

77. rocznica urodzin Tadeusza Kijonki

Jednym z najwa!niejszych momentów spotkania by" panel krytycznoliteracki poprowadzony przez
Mariana Kisiela.

MA CIEJ S.

SZCZA WI* SKI

#yczeniom i gratulacjom dla Jubilata nie by"o ko$ca. Na zdj%ciu Edyta Sytniewska naczelnik Wy-
dzia"u Kultury Urz%du Miejskiego w Katowicach…
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spra w!, "e nie je ste #my w sta nie zra cjo na -
li zo wa$ wszyst kie go. S%o wem, "e spo so -
by i kol cza ste spe ku la cje z t& ta jem ni c& nie -
wie le ma j& wspól ne go. A za tem zie mia,

pa mi!", cia #o:
„Po eta kon se kwent nie za g%! bia si!

w ro do wód ro dzi ny i na ro du, w sie bie,
aby zro zu mie$ to, cze go zro zu mie$ si! nie
da, je #li nie zgo dzi si! cz%o wiek na to
wszyst ko, co jest fak tem pa mi! ci, fak tem
do #wiad cze nia, fak tem zie mi, na któ rej
si! "y je, fak tem lu dzi wresz cie, za lud nia -
j& cych pol ski i #l& ski kra jo braz”. (Ma rian
Ki siel, frag ment wst! pu).

* * *

Jed nym z naj wa" niej szych mo men tów
spo tka nia w Bi blio te ce 'l& skiej by% po -

pro wa dzo ny przez Ma ria na Ki sie la kry -
tycz no li te rac ki pa nel z udzia %em An ny W! -
grzy nia ko wej, Krzysz to fa K%o si( skie go,
Alek san dra Na wa rec kie go, Kry sty ny He -
skiej -Kwa #nie wicz, Jo an ny Ki siel, ks. Je -
rze go Szy mi ka i Edy ty An to niak Kie dos.
Rent ge nicz na prze ni kli wo#$ i wie lo aspek -
to wo#$ wy st& pie( wzbu dzi %a naj pierw ra -
do#$, a po tem czuj no#$ Ta de usza, któ ry
pó% g%o sem (sie dzia %em obok) ko men to wa%
nie któ re fra zy („no tak, cel nie wy do by -
te....”, „ale o Ba czy( skim te" by trze ba chy -
ba w tym miej scu....”, „ksi&dz nie ci& gnie
ko% dry na swo j& stro n!, to do brze....).
Swo j& dro g& tek sty wy st& pie( po win ny zo -
sta$ opu bli ko wa ne w ja kim# dru ku zwar -
tym, bo sta no wi& ca %o#$ me ry to rycz nie
zwar t&, a przy tym ró" no rod n& pod wzgl! -
dem wy bra nych te ma tów i tem pe ra men -
tów pro fe so rów.

Fi na% spo tka nia z dwie ma ko sa mi w tle to
au tor ska pre zen ta cja wier szy. Ta de usz mia%
wy ra) ny k%o pot zwy bo rem tek stów, któ re po -
ja wi$ po win ny si! ko niecz nie, bo tak na praw -

d! w któ rym kol wiek miej scu „Czas, miej -
sce i s%o wa” otwo rzy$ po ja wia si! utwór w ja -
ki# spo sób nie zby wal ny i zna cz& cy. Czy ta%
g%o sem d)wi!cz nym, acz nie co zm! czo nym
i me lan cho lij nym, co przy pi sa$ na le "y wzru -
sze niu i z gó r& dwu go dzin nym emo cjom ju -
bi le uszo wym.

* * *

Rok 2013 by %a dla Ta de usza Ki jon ki
cza sem z wie lu wzgl! dów szcze gól -

nym. Po re zy gna cji rok wcze #niej z pro -
wa dze nia mie si!cz ni ka „'l&sk” (któ ry
sam za k%a da% przed 18. la ty) od da% te" pre -
ze su r! Gór no #l& skie go To wa rzy stwa Li te -
rac kie go (to te" je go „dziec ko”, dzi# ju"
dwu dzie sto jed no let nie). Po za tym szpi ta -
le, ope ra cja, re ha bi li ta cja. Wi dzie li #my, "e
jest ju" zno wu w zna ko mi tej for mie. Pi sze
(nie ba wem ko lej na ksi&" ka, „So ne ty Bry -

now skie”), nie opusz cza go pod szy ty iro -
ni& hu mor i swa da. Ja, sie dz&c obok nie -
go na sce nie te go dnia (o dniu ów!), prze -
bie ga %em w my #lach d%u gi ju" czas na szej
zna jo mo #ci. Od pierw szych kon tak tów
w Klu bie Li te rac kim Pa %a cu M%o dzie "y,
gdzie w czar nej skó rza nej ma ry nar ce ju -
ro ro wa% z Bryl lem, Ha ra sy mo wi czem
i No wa kiem kon kur som po etyc kim, przez
de biut w „Po gl& dach”, nie zli czo ne spo tka -
nia, im pre zy, roz mo wy – a" do tej gru dnio -
wej. W Bi blio te ce. Kie dy ty le zo sta %o po -
wie dzia ne, wy ra "o ne, wy #pie wa ne
(na po t!" nym ekra nie Soj ka, Ja roc ka,
„Po z%a ca ny War kocz” z tek sta mi Ta de usza
nie po si wia% przez 34 la ta). Wzru sze nie?
Tak, nie ukry wam. S%o wo to wy da je mi si!
sto sow ne i na miej scu, tak sa mo jak „le -
gen da”, „in sty tu cja” czy „iko na”...

!

… delegacja z Opery $l%skiej z dyrektorem Tadeuszem Serafinem na czele
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W tej jednej chwili

Ju" odt&d nikt mnie wi!cej nie os%oni…
Czas teraz  na mnie – t! ostatni& z prawd,
Ojcze, na ko(cu odkry%e# bez s%owa,
A" si! zwieraj& szcz!ki – jakby dreszcz po szkle,
I takim g%osem, "e wysycha krta( – 
Pada ten rozkaz bez odwrotu.

M!"czyzna wstaje, wychodzi bez s%owa:
Pora wyruszy$ na pierwsz& lini!
I miejsce zaj&$ na pustym przedpolu,
Z piersi& w#ród ramion do ko(ca odkryt&
I trwa$, a" stanie si! –
Co musi sta$.

W tej jednej chwili tyle lat przybywa,
Jakby w ostatnim u#cisku przekaza%
Ten zmar%y ca%e swe brzemi!
A jeszcze –
I to co przej&%
W takim samym dniu.

W zapa!ci

Zapad%em si! sam w sobie w wirze snu i ton!.
Czy nikt nie poda r!ki, #wiat%a nie zapali?
Co to za %za czy gwiazda s&czy si! w oddali –
To drugi brzeg, wi!c jeszcze "ycie nie sko(czone?

S%ysz!, znów Matka wznosi – Pod Twoj& obron!…
Jej g%os zawsze rozbrzmiewa% gdy bieg%a ocali$,
Czy znowu jestem ch%opcem, co chce si! wy"ali$,
Lecz czemu twarz jej mroczna nade mn& w koronie.

Czy to ju" przebudzenie, lecz po stronie czyjej –
Sk&d te p%yty lustrzane z czarnego granitu,
I twarze wokó% w maskach w sinym brzasku #witu?

Jeszcze chwila a ksi!"yc stoczy si! ze szczytu.
Jej dr"&ca d%o( na sercu – tak, to serce bije,
Chwila a wierny sonet jak co dnia o"yje. 

Samotno#$ do bólu
Milczenie do krwi
W p!tlach ulic
*ylastych dni

Kamienne kroki
Latar( mg%a
Do ludzkich okien
Podwójne szk%a

Kamienie sieni
Obce drzwi
Powrót w kamienie
Kamienne sny

W p"tlach ulic

(Wier sze po cho dz% z to mu po ezji „Czas, miej sce i s#o wa” Ta de usza Ki jon ki,

Wy daw nic two Na uko we „$l%sk” Sp. z o.o. Ka to wi ce 2013).
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„P
a le sty na” – pla kat Mi cha !a
Ta tar kie wi cza zdo by! Grand

Prix 23. Bien na le Pla ka tu Pol -

skie go. Wr"cz asce tycz na pra -

ca – wy obra #e nie do mu, ja ki zwy -

kle ma lu j$ dzie ci, sza re %cia ny

bez okien i dwu spa dzi sty dach 

– ale to on tu jest naj wa# niej szy:

two rzy go z!a ma na na pól fla ga Pa -

le sty ny – zie lo no-bia !o-czar na

z czer wo nym trój k$ tem, któ ry

wy pe! nia prze strze& bocz ne go

zwie& cze nia. Wo kó! jed no li ta pust -

ka, ni ko go i cze go. Fi gu ra geo me -

trycz na wy obra #a j$ ca to, co w #y -

ciu naj wa# niej sze – dom i fla ga

„bez dom ne go” pa& stwa, pod któ -

r$ sku pia j$ si" lu dzie „bez dom ni”,

bez w!a sne go pa& stwa. Ma le& ki,

czar ny, le d wo wi docz ny na pis

u do !u pla ka tu „Pa le sty na” – to tyl -

ko sy gna!, jak nie s!y sza ny krzyk

o dom. Pra ca Ta tar kie wi cza – nie

tyl ko pro sta w war stwie przed sta -

wie nio wej, ale w spo so bie prze ka -

zu g!" bo ko hu ma ni tar nej tre %ci

zde cy do wa nie od ró# nia !a sie na tle

wszyst kich po zo sta !ych.

Mi cha! Ta tar kie wicz to ar ty sta

m!o de go po ko le nia, zwi$ za ny

z po zna& sk$ uczel ni$ ar ty stycz n$,
ale ma j$ cy ju# na swo im kon cie

wie le wy ró# nie&. Jak #e wy mow -

ne by !o przy zna nie Z!o te go Me da lu Wal de ma -

ro wi 'wie rze mu – mi strzo wi nad mi strze

w dzie dzi nie pla ka tu. Roz ma lo wa ny, zna ko -

mi ty au to por tret, jak zwy kle u te go ar ty sty po -

!$ czo ny z cha rak te ry stycz nym li ter nic twem – to

r" ka, któ r$ roz po zna je si" po pierw szym rzu -

cie oka. Pla kat in for mo wa! o wy sta wie 'wie -

rze go za ty tu !o wa nej „Wal de mar 'wie rzy

dzie !o i po sta(. Le gen da pol skie go pla ka tu”,

ja ka mia !a miej sce w So po cie na prze !o mie la t

2012/2013. Mi strzo wi Wal de ma ro wi nie da -

ne by !o do cze ka( ka to wic kie go Bien na -

le – zmar! 27 li sto pa da ubie g!e go ro ku. 

Mi cha! Ta tar kie wicz ma szan s" kro czy(
%cie# k$ Mi strza – roz po zna wal ny styl, mi mo

m!o de go wie ku, ogl$d ota cza j$ cej rze czy wi -

sto %ci in ny ni# u lu dzi w po dob nym wie ku.

Ogrom na doj rza !o%(, a za ra zem %wie #o%(,
z pew no %ci$ by !y tym, co ju ro rzy do strze gli

w pra cach na de s!a nych na kon kurs. „Pa le sty -

na” oka za !a si" pra c$ naj zna ko mit sz$. I trud -

no nie po dzie li( zda nia ju ro rów oce nia j$ cych

po nad 200 prac, któ re wy se lek cjo no wa no

spo %ród po nad 400. 

Ja ki jest pla kat dzi%, kie dy na uli cach krzy cz$
bil bor dy, do któ rych ju# przy wy kli %my, któ re

dra# ni$ za s!a nia j$c cz" sto ele wa cje bu dyn ków.

Czy jesz cze zwra ca my na nie uwa g" – roz mia -

ry bil bor dów wci$# ro sn$, za czy na j$ przy po mi -

na( kur ty ny re kla mo we, jak by ich za da niem 

by !o prze s!o ni" cie %wia ta praw -

dzi we go i rze czy wi ste go. 'wiat

mar ke tin gu jest nac hal ny, agre -

syw ny, ale je go sku tecz no%( wi da(
nie ta ka, ja kiej by so bie #y czy li spe -

cja li %ci od re kla my i pro du cen ci

dóbr przed sta wia nych na owych

kur ty nach. Czy jest za tem miej sce

w na szej prze strze ni pu blicz nej

i pod da nej nie z!e mu pra niu %wia do -

mo %ci na przy s!o wio w$ „Pa le sty -

n"”? Z pew no %ci$ tak. Gdy by tyl -

ko mar ke tin gow cy po szli po ro zum

do g!o wy i po wró ci li do pla ka tów

z praw dzi we go zda rze nia. Kul tu ra

ob ra zu wy ma ga co raz to no wych

in spi ra cji, zwra ca nia uwa gi na to,

co nie tu zin ko we, in ne. Ata ki prze -

cie# by! za wsze pol ski pla kat. By!

czas, kie dy – po dob nie jak re kla ma – au to rzy tej

sztu ki uli cy – za cz" li na %la do wa( – przy naj mniej

w do bo rze for ma tów – spe ców od mar ke tin gu.

Oka za !o si" to nie po trzeb ne. 'cia ny ka to wic kie -

go BWA, gdzie od by wa !a si" po kon kur so wa wy -

sta wa wy pe! ni !y dzie si$t ki pla ka tów bar dzo do -

brych i do brych, nie ko niecz nie epa tu j$ cych

roz mia ra mi. W tym wzgl" dzie na st$ pi! po wrót

do nor mal no %ci. Do bry pla kat mo# na za uwa #y(
i bez te go. Po wro ty sta j$ si" czym% nie by wa le

po zy tyw nym i po za ga le ri$ – na ra zie od cza su

do cza su, ale znów w ga blo tach te atral nych i s!u -

pach og!o sze nio wych znów wi docz ne sta j$ si"
in te re su j$ ce pra ce gra ficz ne. I to one przy ci$ ga -

j$ uwa g" m!o dych lu dzi, dla któ rych bil bord by!
czym%, co wi dz$ na uli cy od uro dze nia. Dla tych

nie co star szych owe po szu ki wa nia cie ka wych

pla ka tów to g!" bo ki od dech zwie& czo ny s!o wem:

na resz cie! Wpraw dzie ja skó! ka wio sny nie

czy ni, ale ka# dy pla kat po wi nien zo sta( za uwa -

#o ny i do ce nio ny. By( mo #e je %li pi sz$c re cen -

zje te atral ne, czy ze spek ta kli ope ro wych b$d)
roz ma itych wy staw pla stycz nych i wy da rze& kul -

tu ral nych b" dzie my my pu bli cy %ci za uwa #a( pla -

kat wart uwa gi, któ ry to wa rzy szy te mu zda rze -

niu – pisz my o nim. Bo nic si" nie zmie ni !o
w tym, #e do bry pla kat by! cz" %ci$ sk!a do w$ ar -

ty stycz ne go przed si" wzi" cia. Udo wod ni !a to eks -

po zy cja pla ka tów au tor stwa Wal de ma ra 'wie -

rze go w Mu zeum 'l$ skim – pla kat do

wszyst kie go i na ka# d$ oka -

zj" – ogl$ da j$c j$ przy po mi na my

so bie, ja ki film, ja k$ sztu k" te atral -

n$ zo ba czy li %my. A dzie !a to zna -

ko mi te – od naj pierw szych po ostat -

nie. Bo ta ki by! pla kat pol ski 

– i w wy ko na niu lau re ata Z!o te go

Me da lu 23. Bien na le Pla ka tu Pol -

skie go – Wal de ma ra 'wie rze go

i wie lu in nych zna ko mi tych twór -

ców, spo %ród któ rych wie lu ju# ode -

sz!o, ale jak wi da( m!o de po ko le -

nie gra fi ków mi mo in ne go

spoj rze nia, ma t" sa m$ wra# li -
wo%(. Chcia !o by si" po wie dzie(:
pla kat od #y wa, !a pie no wy od -

dech. Wci$# jesz cze go nie wie le

na uli cach – bo przy by! mu no wy,

jak #e mod ny kon ku rent – mu ra le.

In na to wpraw dzie dzie dzi na sztu -

ki, spe! nia j$ ca in ne za da nie w prze -

strze ni miej skiej, ale roz py cha j$ cy

si" !o ka cia mi agre syw ny, ata ku j$ -
cy ko lo ra mi i roz ma chem zaj mo -

wa nej po wierzch ni. A pla kat – je -

%li nie jest w swej tre %ci spo !ecz ny,

in ter wen cyj ny czy po li tycz ny, to do -

ty czy wy !$cz nie zda rze nia trwa j$ -
ce go w okre %lo nym cza sie, a po tem

mo #e tyl ko tra fi( do ko lek cjo ne rów

i do mu ze ów, któ rym – jak po ka -

za !a wy sta wa pla ka tów Wal de ma -

ra 'wie rze go z w!a snej ko lek cji mu -

zeum – chwa !a za to. 

Wiel kim plu sem ka to wic kie go Bien na le

Pla ka tu jest to, #e ju ro rzy oce nia j$ cy pra ce

dba j$ o to, by w gro nie lau re atów znaj do wa -

li si" za rów no ar ty %ci z do rob kiem ar ty stycz -

nym, uzna ni twór cy i ar ty %ci m!o dzi. Mi strzo -

wie i ucznio wie sta j$ w szran ki i pod da j$ si"
oce nie we d!ug tych sa mych kry te riów. Za -

tem dla jed nych i dru gich to sy tu acja mo bi -

li zu j$ ca. Za tem obok tu zów pol skiej sztu ki

pla ka tu Wal de ma ra 'wie rze go, Sta sy sa

Eidri ge vi ciu sa, Ta de usza Gra bow skie go,

Mi cha !a Kli sia, Ro ma na Ka la ru sa, Paw !a
War cho !a, zaistnia!a ple ja da wspa nia !ych ar -

ty stów m!o de go po ko le nia – obok Mi cha !a
Ta tar kie wi cza Piotr Kos sa kow ski, Ka ta rzy -

na We so !ow ska -Raj ska, Jo an na Gór ska, Je -

rzy Ska kun i wie lu in nych. 

Uko ro no wa niem te go przed si" wzi" cia wy my -

%lo ne go przed 23 la ty przez Ta de usza Gra bow -

skie go i po dzie& dzi siej szy do gl$ da j$ cego

z wiel k$ ener gi$ swo je go „dziec ka”, by !o od da -

nie po raz ko lej ny w r" ce in ne go mi strza gra fi -

ki – Fer dy nan da Szy pu !y aran #a cji eks po zy cji.

To te# dla te go ko lej ne pra ce s$ na swo im miej -

scu, opo wia da j$ jesz cze in n$ hi sto ri" ani #e li t"
przed sta wio n$ w kon kret nej pra cy. Fer dy nand

Szy pu !a w tej kon ku ren cji jest nie za st$ pio ny. Bez

nie go nie by !o by ta kiej har mo nii mi" dzy pla ka -

ta mi mi strzów i ich uczniów. 

Te go rocz na edy cja Bien na le

Pla ka tu Pol skie go by !a do brym sy -

gna !em co do przy sz!o %ci pla ka tu

w Pol sce. Mi mo #e naj wi"k szych

i naj star szych mi strzów z cza sem

uby wa, po ja wia j$ si" no wi – ka# -
dy nio s$ cy ze so b$ ba ga# z!o #o ny

z w!a snej in dy wi du al no %ci i nie po -

wta rzal no %ci, któ ra z cza sem sta -

nie si" ich zna kiem fir mo wym

i „r" k$ mi strza”.

WIE S*A WA KO NO PEL SKA 

23. Bien na le Pla ka tu Pol skie -
go Ka to wi ce 2013, Ga le ria Sztu -
ki Wspó! cze snej BWA w Ka to -
wi cach. Wer ni sa" od by! si#
14 grud nia 2013 ro ku. 

Mi strzo wie 

pla ka tu

Zd
j!

 ci
a:

 Z
bi

 gn
ie

w
 S

a w
ic

z 

Mi cha" Ta tar kie wicz zdo byw ca Grand Prix 23. BPP.

Gro no mi strzów i uczniów – lau re atów 23 BPP.



49Waldemar !wierzy – Z"oty Medal
Micha" Kli# – Nagroda Akademii Sztuk
Pi$knych w Warszawie

Krzysztof Motyka – Nagroda Akademii Sztuk
Pi$knych we Wroc"awiu

Micha" Tatarkiewicz – Grand Prix 

Katarzyna Zapart – Nagroda Akademii Sztuk
Pi$knych w Krakowie

23. 

BIENNALE

PLAKATU 

POLSKIEGO

KATOWICE 

2013
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IMPRESJE MIKO!OWSKIE

Agnieszka Maria Sitko

Antoni Cygan

Joanna Warcho!

Stanis!aw Stach

Stanis!aw TabiszFranciszek Ma"luszczak
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!lad w pa mi" ci

„Cz! sto pod czas ple ne ru wra ca do mnie
na pis z ta bli cy Ra fa "a Wo jacz ka Mu -

si by! Kto"… Tak… Cho ro ba, sza tan, Bóg, na -
#o gi i po $% da nie, mu si by! co", co wy pro wa -
dza nas na ma now ce i roz ka zu je roz strze la!…
Pod czas ple ne ru, ode rwa ni od swo ich ro dzin,
do mów, od swej sa mot no #ci, pró bu je my le -
czy$ ra ny al bo za po mi na$ o wszyst kim, co nas
ogra ni cza i znie wa la”. Tych kil ka zda% za -
miesz czo nych w ka ta lo gu z Im pre sji Mi ko "ow -
skich 2002 r. au tor stwa Sta ni s"a wa Ta bi sza bar -
dzo do brze od da je ich at mos fe r!. Dla jed nych
sta j& si! cza sem le cze nia ran, dla in nych za -
po mnie nia o ogra ni cze niach i znie wo le niach
i tak ju' od 23 lat. 

Za cz! "o si! w 1991 r. od ple ne ru ma lar sko -
-gra ficz ne go. Za ini cjo wa li go Ge rard Pisz czek,
kie ru j& cy wów czas Re fe ra tem Kul tu ry Urz! -
du Miej skie go w Mi ko "o wie oraz ar ty sta
ma larz Sta ni s"aw Ma zu#, któ ry za pro si" ar ty -
stów i by" ko mi sa rzem pierw szych kil ku
edy cji ple ne ru ma lar skie go Im pre sje Mi ko "ow -
skie. Od te go cza su go #ci "o tu pra wie 150 ar -
ty stów.

Od dy cha my ple ne rem

„Poprzy je( dzie do do mu od dy cha my
Mi ko "o wem jesz cze przez wie le

ty go dni i mie si! cy” – za pi sa" w in nym miej -
scu pro fe sor Ta bisz, któ ry by" ko mi sa rzem te -
go rocz ne go ple ne ru. Wcze #niej by li ni mi S.
Ma zu#, R. Bon czar, F. Ma #lusz czak. Co ro -
ku Mi ko "ów na dwa let nie ty go dnie sta je si!
miej sce, do któ re go #ci& ga j& ma la rze, gra fi -
cy, rze( bia rze z ró' nych stron Pol ski i za gra -
ni cy, z Ho lan dii, Ser bii, Czech, S"o wa cji. Przy -
je' d'a j& tu pro fe so ro wie uczel ni ar ty stycz nych,
oso by o ugrun to wa nej po zy cji ar ty stycz nej
i twór cy na do rob ku, któ rzy do pie ro kszta" -
tu j& swo j& dro g!. Nie za po mi na si! rów nie'
o twór cach z Mi ko "o wa. W#ród nich sta "e
miej sce ma j& ar ty #ci m"o de go po ko le nia –
Agniesz ka Sit ko i Krzysz tof Rze( ni czek.

Aby zro zu mie$ co ich przy ci& ga do Mi ko -
"o wa, war to po now nie si! gn&$ do za pi sków
S. Ta bi sza, któ ry tak opi sa" at mos fe r! tych dni
„sie dzi my na "a wecz kach w pa tio pod go "ym
nie bem. Jed ni pa l& pa pie ro sy, faj ki, in ni pi j&
pi wo i roz ma wia j&, #mie j& si!, opo wia da j& ró' -
ne aneg do ty. Sta siu Ma zu# mó wi opusz cza -
j&c na sze to wa rzy stwo: Id& do sie bie. Sa mo
si& nie na ma lu je. Za zdrosz cz! mu tej dys cy -
pli ny, prze ko na nia i wia ry w sens ma lar stwa”. 

To w"a #nie ta wia ra w sens ma lar stwa le -
g"a u pod staw idei ple ne rów, któ re obok Mi -
ko "ow skich Dni Mu zy ki s& obec nie sztan da -
ro wym wy da rze niem kul tu ral nym w tym
mie #cie i jed nym z wa' niej szych w re gio nie.
O ile jed nak Mi ko "ow skie Dni Mu zy ki ma j&
cha rak ter otwar ty, a na kon cer ty #ci& ga j&
rze sze me lo ma nów, o ty le Im pre sje ma j& cha -
rak ter ka me ral ny i do pie ro w trak cie wy staw
po ple ne ro wych pu blicz no#$ mo 'e ogl& da$ po -
wsta "e tam dzie "a. Eks po zy cje te or ga ni zo wa -
ne s& zwy kle w li sto pa dzie. Te go rocz na wy -
sta wa otwar ta zo sta "a 30 li sto pa da, za#
od stycz nia eks po zy cja b! dzie pre zen to wa na
w Ga le rii Sztu ki Wspó" cze snej BWA Ol kusz.
Mo' na j& b! dzie zo ba czy$ rów nie' w Mu -
zeum )l& skim w Ka to wi cach, a tak 'e w za -
przy ja( nio nych z Mi ko "o wem mia stach part -
ner skich. 

– To ju' ple ne ro wa tra dy cja, aby pra ce, któ -
re po wsta "y w da nym ro ku by "y eks po no wa -
ne w ró' nych ga le riach. Ta ki mi sta "y mi miej -
sca mi s& w"a #nie Ol kusz i Ka to wi ce, ale te'
za gra nicz ni part ne rzy Mi ko "o wa. Dzi# s& to
mia sta zza na szej po "u dnio wej gra ni cy Li to -
vel i Klim ko vi ce – wy ja #nia Ge rard Pisz czek.

W la tach po przed nich by "y to jesz cze Sa in te -
-Ge ne viève -des -Bo is we Fran cji i ho len der -
skie Beu nin gen. To w"a #nie stam t&d po cho -
dzi" sta "y by wa lec im pre sji Piet Snel la ars,
któ re go pol scy ar ty #ci „ochrzci li” Pio trem Sne -
lar skim. 

Sztu ka w prze strze ni miej skiej

Odpo cz&t ku Im pre sje cha rak te ry zo wa "a
twór cza wol no#$. Ar ty #ci sa mi wy bie -

ra j& te mat, two rzy wo, na wet czas, kie dy dzie -
"o po wsta nie. Jed ni bo wiem wy je' d'a j& 
z Mi ko "o wa z go to wy mi dzie "a mi, in ni z po -
my s"a mi, któ re do pie ro si! kry sta li zu j&, a efekt
fi nal ny mo' na ogl& da$ do pie ro w trak cie po -
ple ne ro we go wer ni sa 'u. 

Mi ko "ow ski sa mo rz&d, któ ry od po cz&t ku
jest g"ów nym me ce na sem, za go #ci n! od ar -
ty stów otrzy mu je jed n& z ich prac. „Mi ko "ów
stwa rza ra my do te go spo tka nia i da je nam
szan s!. Wi!c pew nie nas ce ni i lu bi. To te'

i my – pra wem re wan 'u – lu bi my go i ce ni -
my. Za sta j& po nas do wo dy te go uczu cia – ob -
ra zy, ry sun ki, pro jek ty, wspo mnie nia” – za -
pi sa" w jed nym z im pre syj nych ka ta lo gów
Hen ryk Wa niek. 

W ci& gu po nad dwóch de kad gmi na sta "a
si! w"a #ci cie lem li cz& cej oko "o 500 prac ko -
lek cji sztu ki wspó" cze snej. Zgro ma dzo no
w niej pra ce twór ców wy bit nych, m.in. Kiej -
stu ta Be re( nic kie go czy Hen ry ka O'o ga. S&
te' dzie "a nie 'y j& cych ju' ar ty stów, któ rzy wy -
zna cza li kie run ki pol skiej sztu ki ostat nich de -
kad jak Fran ci szek Sta ro wiey ski, Wal de mar
)wie rzy, Je rzy Du da -Gracz, He le na Tchó rzew -
ska czy W"a dy s"aw Ha sior. 

Ich pra ce mo' na zo ba czy$ w bu dyn kach u'y -
tecz no #ci pu blicz nej, w ra tu szu, do mu kul tu ry,
bi blio te ce czy Mi ko "ow skim Ban ku Spó" dziel -
czym, któ ry od lat wspie ra t! ini cja ty w!.
G"ów nie s& to pra ce ma lar skie, ale jest rów nie'
gra fi ka, ry su nek i rze( ba, w tym re ali za cje usy -
tu owa ne w prze strze ni miej skiej.

– W ple ne rach bio r& udzia" g"ów nie ma la -
rze. Rze( bia rze uczest ni czy li w nim oka zjo -
nal nie – przy zna je ich g"ów ny or ga ni za tor Ge -
rard Pisz czek. Wy j&t ko wy pod tym wzgl! dem
by" rok 2012, kie dy za pro szo no sied miu rze( -
bia rzy m.in. Mar ci na No sko, Je rze go No wa -
kow skie go, Sta ni s"a wa Mar ka Dry nia ka i Kry -
sty n! No wa kow sk&. Efek tem ich prac s&
rze( by, któ re mo' na ogl& da$ za rów no w cen -
trum Mi ko "o wa jak i na te re nie )l& skie go Ogro -
du Bo ta nicz ne go.

Im pre sje przez po nad dwie de ka dy wy ro -
bi "y so bie mar k!, sta j&c si! wi zy tów k&
mia sta. 

– W for mu le Im pre sji nie wie le si! zmie ni -
"o. Mo 'e to, 'e od kil ku edy cji w trak cie trwa -
nia ple ne ru or ga ni zu je my wy sta w! jed ne go
z uczest ni ków. W tym ro ku by "o to ma lar stwo
Hen ry ka O'o ga – wy ja #nia Ge rard Pisz czek,
któ ry za sw& dzia "al no#$ otrzy ma" nie daw no
Z"o ty Me dal Za s"u 'o ny dla Kul tu ry Pol skiej,
przy zna n& przez mi ni stra kul tu ry. Do sz"a tak -
'e wy sta wa dzie" trzech ko mi sa rzy ple ne rów
oraz to wa rzy sz& cy im od kil ku edy cji Ple ner
M"o dych. Je go or ga ni za tor k& jest ma lar ka An -
na Lu pa -Su chy. Co ro ku uczest ni czy w nim kil -
ku na stu uczest ni ków, uczniów i stu den tów, któ -
rych dzie "a eks po no wa ne s& rów no le gle
z pra ca mi pro fe sjo nal nych ar ty stów. 

– Efek tem Im pre sji Mi ko "ow skich jak
i Mi ko "ow skich Dni Mu zy ki jest zna cz& cy
wzrost licz by m"o dych mi ko "o wian, któ rzy
wy bie ra j& w"a #nie uczel nie ar ty stycz ne – do -
da je Ge rard Pisz czek. 

Ulot ny wi dok z okien in ter na tu

Ka' dy z ple ne ro wi czów ma swo bo d!
w wy bo rze te ma tu jed nak wie lu z nich

uwiecz nia to, co pod pa trzy w trak cie swe go
po by tu, tu na )l& sku. Wi da$ to szcze gól nie
u twór ców z in nych re gio nów b&d( z za gra -
ni cy. St&d ta kie pra ce jak „Mo ty wy Mi ko "ow -
skie” Ka ta rzy ny Szy d"ow skiej z War sza wy,
„Ulot ny wi dok z okien in ter na tu” za cho wa -
ny na ob ra zie "ódz kiej ma lar ki Bar ba ry Gro -
dek. Sta "ym mo ty wem jest mi ko "ow ska 
sta rów ka, pa ste lo wa, jak na p"ót nie war -
szaw skie go ar ty sty Paw "a La si ka czy to n& ca
w s"o% cu, z gra na to wym oplem na pierw szym
pla nie uwiecz nio na przez An drze ja Sa dow -
skie go i ta nie po ko j& ca, jak na ob ra zie Je rze -
go Du dy -Gra cza „Wo jacz ko wi I”. Z ma ja cz& -
cy mi gdzie# w od da li, wspi na j& cy mi si!
po scho dach za kon ni ca mi, a mo 'e lu dycz nie
i gwar nie, jak na ob ra zie Zby s"a wa Mar ka Ma -
cie jew skie go „Fe styn w Mi ko "o wie” czy
baj ko wo jak u Fran cisz ka Ma #lusz cza ka.
Ten zwi& za ny z war szaw sk& ASP ry sow nik
wi!k szo#$ swych po wsta j& cych w trak cie Im -
pre sji prac osa dza w #l& skich re aliach. St&d
na je go akwa re lach mo' na zo ba czy$ mi ko "ow -
skie go hej na li st!, gór ni ka z tr&b k& w ga lo wym
mun du rze i opie ku na ogni ska mi ko "ow skie -
go. Ma my te' wie lo barw ne im pre sje z mi ko -
"ow skie go tar gu wi dzia ne go ocza mi Pie ta
Snel la ar sa, jak i utrzy ma n& w ciem nych to na -
cjach akwa re l! Mag dy Ostrow skiej „Wo jacz -
ko we Po dwór ko I”. Po cho dz& cy z Mi ko "o wa
po eta jak i miej sca z nim zwi& za ne s& cz! sty -
mi mo ty wa mi wy ko rzy sty wa ny mi w pra cach,
jed n& z nich jest por tret Ra fa "a Wo jacz ka au -
tor stwa nie daw no zmar "e go Wal de ma ra )wie -
rze go.

Ple ne ry ma j& swo j& hi sto ri!, swo ich bo ha te -
rów, aneg do ty, swo j& „cze cze ni!” bo tak na zwa li
ple ne ro wi cze in ter nat by "ej szko "y me dycz nej,
w któ rym zwy kle s& za kwa te ro wa ni. Swo je kro -
ni ki, któ ry mi sta j& si! wy da wa ne co ro ku ka -
ta lo gi, gdzie prócz re pro duk cji mo' na zna le($
prze nie sio ne na pa pier wra 'e nia z dwóch let -
nich ty go dni w Mi ko "o wie. Jed nak ple ner to
przede wszyst kim dzie "a two rzo ne na pa pie rze,
p"ót nie, w ka mie niu, a na wet na drew nia nej, za -
bra nej z in ter na to wej sto "ów ki ta cy, któ r& po -
s"u 'y" si! Hen ryk Wa niek. Wszyst ko two rzy nie -
za po mnia ny kli mat Im pre sji, bo jak na pi sa"
S. Ta bisz „po kar my ziem skie w na szych ob ra -
zach wy ma ga j& du cho wej sub li ma cji. Ma lu je -
my, two rzy my w izo la cji, z g"o w& pe" n& kon cep -
cji, wy obra 'e%, fan ta sma go rii, wspo mnie%,
zmy s"o wych do tkni!$ s"o% ca, któ re wy wo "u j&
te im pre sje z mi ko "ow skim #la dem w pa mi! ci”. 

Tekst i zdj! cia 
BO GU S*AW JA STRZ+B SKI

Impresje
Miko"owskie 

W tym ro ku w Im pre sjach uczest ni czy -
li: Ro man Ba na szew ski, Re na ta Bon czar,
An to ni Cy gan, Bar ba ra Ka sper czyk -Gor -
lak, Iwa Krucz kow ska -Król, Fran ci szek
Ma #lusz czak, Ste fan Po nie wie ra, Hen ryk
O'óg, Krzysz tof Rze( ni czek, Agniesz ka
Ma ria Sit ko, Sta ni s"aw Stach, Jan Szma -
tloch, Sta ni s"aw Ta bisz, Vra ti slav Var -
mu,a i Jo an na War cho". 
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Mu zeum miesz cz! ce si"
w Pa #a cu Schöna (jed ne -

go z oj ców za #o $y cie li mia sta)
za cz" #o dzia #a% w 1985 ro ku
ja ko fi lia by tom skie go Mu -
zeum Gór no &l! skie go. Raj co -
wie miej scy By to mia szyb ko
si" zbun to wa li i nie chcie li
da wa% pie ni" dzy na pla ców k"
dzia #a j! c! w in nym mie &cie.
Twier dzi li: je &li So sno wiec
chce mie% mu zeum to niech go
ma, ale za swo je pie ni! dze. 

22 grud nia 1994 r. od by #a
si" se sja Ra dy Miej skiej So -
snow ca, na któ rej pod j" to de -
cy zj" o utwo rze niu Mu zeum.
Od 1 stycz nia 1995 r. mia sto
ma swo j! w#a sn! in sty tu cj"
mu ze al n!. Od sa me go po -
cz!t ku naj wi"k szym jej skar -
bem by #a ko lek cja szk#a
wspó# cze sne go, któ r! wcze -
&niej po ka zy wa no w Zam ku
Sie lec kim. Pla ców ka ta jed nak
nie mia #a sta tu su mu -
zeum – by #a to wzor cow nia
szk#a o wy j!t ko wej war to &ci
i s#a wie. S#yn na nie gdy& fir ma
„Vi tro pol”, któ ra j! utrzy my -
wa #a, nie ste ty, splaj to wa #a. Ko lek cji
gro zi #a sprze da$ przez syn dy ka i wy wie -
zie nie. Mia sto ku pi #o j! z my &l! o ma j! -
cym po wsta%, w bli $ej nie okre &lo nej
przy sz#o &ci, mu zeum. W 1995 ro ku,
aby prze pro wa dzi% wy wiad do „Nie dzie -
li”, od wie dzi #em dy rek to ra Zbi gnie wa
Stu denc kie go w hi sto rycz nym mo men -
cie – w#a &nie te go dnia pierw szy trans -
port szk#a z Zam ku Sie lec kie go do tar#
do Pa #a cu Schöna. Dzi siaj jest to na dal
naj po wa$ niej szy, naj bar dziej li cz! cy si"
zbiór miesz cz! cy si" w jed nym z naj pi"k -
niej szych so sno wiec kich za byt ków ar chi -
tek tu ry. Mo$ na po wie dzie%, $e ko lek cja
szk#a to ka mie' w" giel ny dzi siaj ju$
uzna nej i cie sz! cej si" sym pa ti! miesz -
ka' ców mia sta pla ców ki.

27 li sto pa da 2013 ro ku uro czy stym wer -
ni sa $em za ko' czo no w so sno wiec kim
Mu zeum I etap mo der ni za cji sta #ej wy sta -
wy „Pol skie szk#o wspó# cze sne”. Wy bit ne
dzie #a pol skich pro jek tan tów wy eks po no -
wa no w no wo cze snych i es te tycz nych ga -
blo tach za ku pio nych z do ta cji Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Dzi" -
ki te mu uni kal na w ska li kra ju ko lek cja
szk#a u$yt ko we go i ar ty stycz ne go zy ska #a
god n! opra w". Przy wo #am w tym miej scu
s#o wa ku ra tor ki wy sta wy Ewy Chmie -
lew skiej: Za sto so wa nie naj now szych roz -
wi! za" tech no lo gicz nych po zwo li #o na wy -
do by cie z pre zen to wa nych wy ro bów
wszel kich wa lo rów es te tycz nych. Pra ce
naj lep szych ar ty stów szk#a znów za chwy -
ci #y swo j! u$y tecz no %ci!, pro sto t! i pi&k nem.
Obec na wy sta wa uka zu je do ro bek i osi! -
gni& cia de si gne rów pra cu j! cych nad prak -
tycz nym za sto so wa niem i wcie la niem w $y -
cie idei wzor nic twa prze my s#o we go.
Pod sta w! jej kon cep cji s! do ko na nia 26
pol skich pro jek tan tów, w prze ci wie" stwie
do po przed niej opar tej na pre zen ta cji do -
rob ku wy twór ców, czy li hut szk#a. Na pod -
sta wie ich dzie#, re ali zo wa nych w ra mach
pra cy za wo do wej w ró$ nych o%rod kach, wi -

przej&% obo j"t nie obok jed ne -
go z naj now szych eks po na -
tów – wa zo nu Agniesz ki Le -
&niak wy pro du ko wa ne go
w ro ku 2010.

Pre zen ta cja pol skie go szk#a
wy two rzo ne go przed ro -
kiem 1939 jest za le d wie uzu pe# -
nie niem eks po zy cji, ale to w#a -
&nie przed wo jen ne wy ro by hut
szk#a „Hor ten sja” w Piotr ko wie
Try bu nal skim, „Nie men” na
Gro dzie'sz czy( nie, „Z!b ko wi -
ce” w Z!b ko wi cach B" dzi' -
skich, „Jó ze fi na” w Szklar skiej
Po r" bie i Pol skich Hut Szk#a
w Kro &nie naj zwy czaj niej
w &wie cie za chwy ca j!! Ka$ de
pre zen to wa ne w so sno wiec -
kim Mu zeum dzie #o sztu ki
z naj bar dziej kru che go ma te ria -
#u, ja kim jest szk#o war te jest
uwa gi, ale od szkla nych sta ro -
ci nie mo$ na ode rwa% wzro ku. 

Po cz!t kom ist nie nia Mu -
zeum to wa rzy szy# nie po kój
o je go lo sy. Pe# no moc nik ro -
dzi ny Schönów – Je rzy my &la#
o utwo rze niu w pa #a cu szko #y
ma kler skiej, no a ów cze sny

w#a &ci ciel, czy li mia sto, któ re ni gdy nie
ko cha #o za byt ków, chcia #o go po pro stu
sprze da%. Dzi" ki Bo gu i si le ar gu men tów
oraz nie by wa #e mu opty mi zmo wi dy rek -
to ra Stu denc kie go tak si" nie sta #o.

– Mia sto nam sprzy ja i w mia r& mo$ -
li wo %ci po ma ga. Mo g& %mia #o po wie -
dzie' o wr&cz oj cow skiej opie ce ze
stro ny pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie -
go. W li sto pa dzie 2013 ro ku mi n& #o 30
lat mo jej pra cy w tym wspa nia #ym
gma chu. Na sze zbio ry s! co raz bo gat -
sze i sta le je po wi&k sza my. Oczy wi %cie
na dal przy go to wu je my wy sta wy cza so -
we cie sz! ce si& du $ym za in te re so wa -
niem. 16 stycz nia otwie ra my „Ar che olo -
gicz n! au to stra d&” – za pre zen tu je my
wy ko pa li ska od kry te przy pro wa dze niu
wiel kich in we sty cji dro go wych pod Kra -
ko wem. Eks po zy cj& przy go to wa li %my
wspól nie z Za rz! dem Kra kow skie go
Ze spo #u do Ba da" Au to strad i Mu zeum
Ar che olo gicz nym w Kra ko wie. Dzie"
wcze %niej za pra sza my na otwar cie wy -
sta wy „Krze mie niec. Mia sto wiel kiej t& -
sk no ty” ze zbio rów Mu zeum Nie pod le -
g#o %ci w War sza wie. Rok 2014 to rok
wiel kich rocz nic: po wsta nia Le gio nów
Pi# sud skie go i wy bu chu I woj ny %wia to -
wej. Na maj szy ku je my wy sta w& „Za g#& -
bia cy w Le gio nach”. Pra gnie my zor ga -
ni zo wa' zlot szkó# no sz! cych imi&
mar sza# ka Jó ze fa Pi# sud skie go – jest ich
w wo je wódz twie %l! skim 17! – za pa la si"
dy rek tor Stu denc ki, wszak Le gio ny to
je go hi sto rycz na pa sja. W#a &nie uka za -
#a si" ksi! $ecz ka je go au tor stwa „Za g#" -
bia cy w Le gio nach Pi# sud skie go” b" d! -
ca for pocz t! ma jo wych wy da rze'
w Mu zeum na Che micz nej. 

Ka$ da oka zja jest do bra na od wie dze -
nie te go nie zwy k#e go miej sca a spa cer
po pa #a co wym par ku o ka$ dej po rze ro -
ku za chwy ci.

WI TOLD KO CI) SKI

dzi my ob raz do ko na", mo$ li wo %ci i suk ce -
sów pol skie go szk#a. S! tu eks po no wa ne
wzo ry szk#a go spo dar cze go for mo wa ne
r&cz nie, czy li tra dy cyj n! me to d! dmu cha -
nia oraz pra so wa ne. Fe eri! barw i ory gi -
nal no %ci! for my wy ró$ nia j! si& przed mio -
ty au tor stwa ne sto rów ro dzi mych ar ty stów
szk#a: Je rze go S#u cza na -Or ku sza i Zbi gnie -
wa Hor bo we go, naj bar dziej chy ba zna ne -
go pol skie go pro jek tan ta. Je %li cho dzi
o szk#o pra so wa ne po ka za li %my na wy sta -
wie mi& dzy in ny mi re wo lu cyj ne pro jek ty Ja -
na i Ery ki Dro stów zwi! za nych za wo do wo
z Hu t! Szk#a Go spo dar cze go w Z!b ko wi -
cach B& dzi" skich (dzi siaj dziel ni ca 
D! bro wy Gór ni czej – przyp. WK). Mo$ -
na po dzi wia' kul to we ze sta wy ich au tor -
stwa, ta kie jak „Ra diant”, „Dia tret” czy
„Con ti”.

Mnie naj bar dziej do ser ca przy pa d#y
szkla ne cac ka po wsta #e w z!b ko wic kiej
hu cie: „Ro dzi na” (z lat 1975–1976),
„Musz la” (1977) i te naj star sze eks po na -
ty XIX -wiecz ne szk#a z Hu ty „Jó ze fi na”
w Szklar skiej Po r" bie, szklan ka i pu char
(ok. 1928–1939) z Fa bry ki Szk#a d. S. Re -
ich i S -ka ak cyj na w Za wier ciu, wa zon (la -
ta 30. XX w.) – To wa rzy stwo Ak cyj no -
-Prze my s#o we d. przed si" bior stwo Emi la
Ha eble ra Hu ta Szkla na „Hor ten sja”
w Piotr ko wie Try bu nal skim i nie zwy k#ej
uro dy pa te ra tak $e z Piotr ko wa (ta ka sa -
ma jak u mo jej cio ci Ma ry si – sen ty men -
tal nie i wspo mnie nio wo), ta lerz z lat
30. XX w. (Hu ty Szkla ne Ju liu sza Stol le
NIE MEN S.A. w Brzo zów ce). No
i wresz cie szkla ne rze( by ce nio ne go
w &wie cie ar ty sty Hen ry ka Al bi na To ma -
szew skie go (1906–1993), któ ry szu ka# in -
spi ra cji do swo ich dzie# w mu zy ce. w So -
snow cu mo $e my po dzi wia% je go pra ce:
„Kom po zy cja do mu zy ki Czaj kow skie go”
(1970–1984) oraz „Fan ta zja do mu zy ki
Cho pi na” (1970–1982). Bu dz! za chwyt
wa zo ny Bar ba ry Gór skiej z 1979 r., „Pta -
ki” Je rze go Ma ra ja z 1977 r., nie da si"

Pol skie szk#o wspó# cze sne 
w so sno wiec kim Mu zeum

Pro sto ta i pi"k no
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Wso bot nie po po !u dnie, 14 grud-
nia 2013 ro ku, w Sa li Por tre to wej

przy ul. Dwor co wej 13 w Ka to wi cach od-
by !o si" Wal ne Zgro ma dze nie Spra woz-
daw czo -Wy bor cze Gór no #l$ skie go To wa-
rzy stwa Li te rac kie go. Obec nych by !o
dwu dzie stu dwóch cz!on ków GTL -u,
któ rzy swo je ob ra dy roz po cz" li od wy-
s!u cha nia za ga je nia, a za ra zem spra-
woz da nia z dzia !al no #ci ko% cz$ ce go
sw$ ka den cj" Za rz$ du. Tekst przy go to-
wa! i wy g!o si! w cha rak te ry stycz ny dla
sie bie spo sób, czy li z wiel k$ swa d$,
hu mo rem, ale i sto sow n$ kry ty k$, Ta de-
usz Ki jon ka. 

Po wy bo rze Ma ria na Swo rze nia
na Prze wod ni cz$ ce go oraz Ka ta rzy ny
Be re ty na Se kre ta rza Zgro ma dze nia
przy st$ pio no do re ali za cji ko lej nych
punk tów pro gra mu, któ rych !$cz nie za-
pla no wa no 75. Dro g$ g!o so wa nia jaw-
ne go wy bra no tak &e trzy oso bo w$ Ko mi -
sj" Uchwa! i Wnio sków (Bar ba ra
Pod gór ska, Wi told Tu rant, Le szek Wierz-
chow ski), dwu oso bo w$ Ko mi sj" Man-
da to w$ (Le szek Gir tler, Gra &y na Bar ba-
ra Szew czyk) oraz trzy oso bo w$ Ko mi sj"
Skru ta cyj n$ (An drzej Jar czew ski, Ka ta-
rzy na M!y nar czyk, Ma rek Za cha ry asz). 

Na st"p nie pod da no pod dys ku sj"
przed sta wio ne przez Ta de usza Ki jon k"
spra woz da nie. W ra mach wol nych g!o-
sów Adam Pod gór ski zg!o si! pro jekt, aby
GTL z!o &y! wnio sek o nada nie mu sta-
tu su or ga ni za cji po &yt ku pu blicz ne go.
An drzej Jar czew ski za# zwró ci! uwa g"
na ko niecz no#' pro wa dze nia w przy sz!o-
#ci ak tyw nej stro ny in ter ne to wej To wa-
rzy stwa oraz pro fi lu w wy bra nym ser wi-
sie spo !ecz no #cio wym. Na rz" dzia te
ma j$ s!u &y' przede wszyst kim pro mo-
cji dzia !a% GTL -u oraz twór czo #ci je go
cz!on ków. Dys ku sj" pod su mo wa no jed-
no my#l nym udzie le niem ab so lu to rium
ust" pu j$ ce mu Za rz$ do wi.

Dro g$ taj ne go g!o so wa nia wy bra no
Ta de usza Sier ne go na Pre ze sa no we go
Za rz$ du Gór no #l$ skie go To wa rzy stwa
Li te rac kie go. W tym sa mym try bie
Zgro ma dze nie wy bra !o na st" pu j$ cych
cz!on ków Za rz$ du: Ka ta rzy n" Be re t",
Mar t" Fox, Ka zi mie rza Kasz pe ra, Ma-
ria na Ki sie la, Ma ri" Ko ru sie wicz, Ada-
ma Pod gór skie go, Ma ria na Swo rze nia,
Gra &y n" Bar ba r" Szew czyk, Je rze go
Lu cja na Wo( nia ka oraz Ja nu sza Wój ci-
ka. W Ko mi sji Re wi zyj nej zna le( li si":
Ze non Dyt ko, Eu ge niusz Haj duk oraz
Grze gorz Szto ler.

Bar dzo wa& nym i zaj mu j$ cym spo r$
cz"#' ze bra nia punk tem pro gra mu by !a
pre zen ta cja kil ku dzie si" ciu zmian w Sta-
tu cie To wa rzy stwa. Au to rom pro po no-
wa nych po pra wek i uzu pe! nie% przy-
#wie ca !y czte ry ce le. Po pierw sze,
chcia no w!$ czy' w tre#' Sta tu tu prze pi-
sy wy ni ka j$ ce z obo wi$ zu j$ cych ustaw
(Pra wo o sto wa rzy sze niach z 07.04.1989 r.,
O dzia !al no "ci po #yt ku pu blicz ne go

i o wo lon ta ria cie z 24.04.2003 r., O ra-

chun ko wo "ci z 29.09.1994 r.). Po dru gie,
d$ &o no do ni we la cji we wn"trz nych

szko le%. Gro ma dze nie i ar chi wi za cj"
do ku men tów, two rze nie baz da nych oraz
udo st"p nia nie po sia da nych zbio rów.
Usta na wia nie na gród, wy ró& nie% i sty-
pen diów. Po dej mo wa nie wy od r"b nio nej
dzia !al no #ci go spo dar czej na rzecz po-
trzeb sta tu to wych To wa rzy stwa. Po zy ski-
wa nie #rod ków fi nan so wych oraz ma te-
rial ne go i or ga ni za cyj ne go wspar cia.
Wresz cie po przez wspó! dzia !a nie z ad-
mi ni stra cj$ pa% stwo w$ i sa mo rz$ da mi lo-
kal ny mi oraz ich re gio nal ny mi re pre zen-
ta cja mi.

Wszyst kie za pro po no wa ne zmia ny
zo sta !y przy j" te przez Zgro ma dze nie,
a do ich wdra &a nia, jak rów nie& do re -
ali za cji zg!o szo nych wnio sków zo bo wi$-
za no no wo wy bra ny Za rz$d. 

Trze ba stwier dzi' ju& w tej chwi li, &e
b" dzie to ka den cja trud na i burz li wa, bo
wy ma ga j$ ca pod j" cia wie lu od wa& nych
kro ków w stro n" uno wo cze #nie nia
i uspraw nie nia dzia !al no #ci za rów no
sa me go To wa rzy stwa, jak i je go me dium,
któ rym jest mie si"cz nik „)l$sk”. GTL
mu si w pe! ni sta' si" tym, czym by' po-
wi nno: #ro do wi skiem in te gru j$ cym,
wspie ra j$ cym i pro mu j$ cym twór czo#'
w!a snych cz!on ków, ale rów nie& chro ni$-
cym przed za po mnie niem, znisz cze-
niem i zmar no tra wie niem kul tu ro we go
dzie dzic twa Gór ne go )l$ ska, któ re go
sam sta! si" wa& n$ cz" #ci$. Ta kie ocze-
ki wa nia da !o si" wy czu' w#ród zgro ma-
dzo nych w Sa li Por tre to wej. Ich po twier-
dze niem mo &e by' cho cia& by g!os
An drze ja Jar czew skie go, któ ry po stu lo-
wa! stwo rze nie ak tyw nej stro ny in ter ne-
to wej. Na le &y do da', &e po win na ona by'
nie tyl ko atrak cyj n$ wi zy tów k$ To wa-
rzy stwa, ale na de wszyst ko in te rak tyw -
n$ plat for m$ po ro zu mie nia z jej czy tel-
ni ka mi, a wi"c rów nie& od bior ca mi
na szej li te ra tu ry oraz twór czo #ci na uko-
wej i pu bli cy stycz nej. 

Czas wyj#' z za ku rzo nych ga bi ne tów
i przy tul nych pra cow ni, do któ rych nikt
nie przyj dzie za py ta', jak nam si" pi-
sze i nad czym ak tu al nie pra cu je my.
*y je my w epo ce mar ke tin gu, pro mo-
cji i ak cyj no #ci. Sztu ka uobec nia si"
w #wia do mo #ci lu dzi tyl ko wte dy, gdy
do cie ra do nich kil ko ma ka na !a mi,
gdy jest po ka za na za po mo c$ no wo cze -
snych #rod ków i w atrak cyj nej sza cie
gra ficz nej. Mo& na si" wy k!ó ca' i udo-
wad nia', &e kul tu ra ob raz ko wa #wiad-
czy wy !$cz nie o upad ku sztu ki przez
du &e „S”, jed nak ka& dy naj bar dziej na-
wet am bit ny tekst po zo sta nie mar twy
czy tel ni czo, je #li nie znaj dzie dro gi
do od bior cy. Ta za# pro wa dzi dzi siaj
przez mul ti me dia, iko no gra fi", mar ke-
ting, pro mo cj" oraz ró& ne go ro dza ju ak-
cje, even ty, hap pe nin gi. Jed nym s!o-
wem, dzi# nie wy star czy by!, trze ba
dzia "a!, bo zja wisk twór czych na ryn-
ku jest bez li ku. Wy gry wa j$ nie ko niecz-
nie naj lep sze ar ty stycz nie, za to naj-
spraw niej re kla mo wa ne.

KA TA RZY NA BE RE TA

sprzecz no #ci wy st" pu j$ cych w tek #cie
Sta tu tu. Trze cim ce lem by !o uprosz cze-
nie pro ce dur na ty le, na ile by !o to
mo& li we i po trzeb ne. Wresz cie chcia no
do pre cy zo wa' za kres kom pe ten cji i od-
po wie dzial no #ci w!adz i or ga nów kon-
tro li we wn"trz nej To wa rzy stwa. Za cho-
wu j$c pier wot ne go du cha i kon cep cj"
GTL -u, do ko na no sze re gu ko sme tycz-
nych zmian i kil ku wa& nych, któ re
umo& li wi$ w przy sz!o #ci m.in. pod j" cie
sta ra% o uzy ska nie sta tu su or ga ni za cji po-
&yt ku pu blicz ne go. W#ród istot nych
mo dy fi ka cji na le &y wspo mnie' o wy d!u-
&e niu ka den cji Za rz$ du z czte rech do sze-
#ciu lat. Zo bo wi$ za nia ma j$t ko we 
mo g$ za ci$ ga': Pre zes Za rz$ du sa mo-
dziel nie, Wi ce pre zes i Skarb nik dzia !a-
j$ cy !$cz nie w ra mach udzie lo ne go im
uchwa !$ Za rz$ du pe! no moc nic twa, Wi -
ce pre zes i Se kre tarz dzia !a j$ cy !$cz nie
oraz Skarb nik i Se kre tarz dzia !a j$ cy
!$cz nie w ra mach ta kie go sa me go pe! no-
moc nic twa. Po nad to wy ra( nie za zna czo-
no, &e Ko mi sja Re wi zyj na jest sta tu to-
wym ko le gial nym or ga nem kon tro li,
od r"b nym od or ga nu za rz$ dza j$ ce go
i nie pod le ga j$ cym mu w za kre sie wy-
ko ny wa nia kon tro li we wn"trz nej. Po wo-
!a no rów nie& funk cj" Ho no ro we go Prze-
wod ni cz$ ce go To wa rzy stwa, któ ra ma
pod kre #la' szcze gól ne za s!u gi dla utwo-
rze nia i or ga ni za cji GTL -u. Ty tu! ten
Wal ne Zgro ma dze nie nada !o Ta de uszo-
wi Ki jon ce. 

War to tak &e wy mie ni', za po mo c$
ja kich dzia !a% i #rod ków Gór no #l$ skie
To wa rzy stwo Li te rac kie po win no re ali-
zo wa' swo je sta tu to we ce le. Przede
wszyst kim po przez opra co wa nie, pu -
bli ka cj", dys try bu cj" oraz sprze da& 
ksi$ &ek, cza so pism i wy daw nictw mul-
ti me dial nych, sa mo dziel nie lub we
wspó! pra cy z in ny mi pod mio ta mi. Na-
st"p nie po przez pro duk cj" i sprze da& 
au dy cji ra dio wych, te le wi zyj nych oraz
fil mów. Or ga ni za cj" kra jo wych i mi" dzy-
na ro do wych sym po zjów, kon fe ren cji
na uko wych i po pu lar no nau ko wych oraz

Po Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczo-Wyborczym
Górno#l$skiego Towarzystwa

Literackiego

B"dzie to kadencja
trudna i burzliwa
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Wo dy oce anów, rzek i je zior, te grun to -
we i uwi! zio ne w lo dow cach po kry wa j"
po nad sie dem dzie si"t pro cent po wierzch -
ni na szej pla ne ty. Kr" #" w przy ro dzie
w za mkni! tym obie gu, w po wta rza j" cych
si! cy klach hy dro lo gicz nych. Bi lans wo dy
za wsze si! zga dza, nie za le# nie od jej nie -
rów no mier nie roz lo ko wa nych na $wie cie
%ró de&. Ty le wo dy, ile z Zie mi wy pa ru je, ty -
le sa mo po wra ca w po sta ci opa dów. Jest
to za wsze wiel ko$' sta &a. 

Dla cze go wi!c wo dy mo #e za brak n"'?

To
py ta nie po ja wia si! co raz cz! "ciej. Do -

ty czy g#ów nie wód s#od kich. Na tle

glo bal nych za so bów wod nych jest ich ma -

le$ ka cz% stecz ka. Nie li cz%c tych, za war tych

w lo dow cach, tyl ko 0,77 pro cent! W"ród nich

s% trud no do st!p ne wo dy pod ziem ne. G#ów -

nie wi!c ko rzy sta my z wód w rze kach

i s#od kich je zio rach. Te z ko lei w ca# ko wi -

tej pu li wo dy na Zie mi sta no wi%... za le d -

wie 0,007 pro cent!!! Na do da tek s% co raz bar -

dziej za nie czysz czo ne. Przy obec nej sy tu acji

eko lo gicz nej, de mo gra ficz nej (jest nas po nad

sie dem mi liar dów) i roz bu cha nych go spo dar -

kach, nie s% to ilo "ci wy star cza j% ce do &y cia

dla lu dzi i przy ro dy. 

Za po trze bo wa nie na wo d! wci%& ro "nie. I to

nie tyl ko w miej scach, gdzie nie do bór s#od kiej

wo dy wy st! po wa# za wsze. 

We d#ug 'ró de# ONZ, w 2025 ro ku, a wi!c
ju& za ko lej n% de ka d!, do tkli we bra ki wo dy

pit nej do tkn% a& 1,8 mi liar da lu dzi, dwie trze -

cie po pu la cji b! dzie si! zma ga( z jej nie do -

bo rem. I nie s% to z pew no "ci% osta tecz ne sza -

cun ki. 

Kli mat de cy du je

N
aj wi!k szy wp#yw na cy klicz ny obieg wo -

dy w przy ro dzie ma j% wa run ki kli ma tycz -

ne. Roz re gu lo wa ny kli mat sta je si! na na szych

oczach nie prze wi dy wal ny. Ro sn% ca tem pe ra tu -

ra jest przy czy n% wie lu na g#ych, nisz czy ciel skich

zja wisk. Pro wo ku je na g#e zmia ny ci "nie nia at -

mos fe rycz ne go. Po ja wia nie si! co raz cz! "ciej

tr%b po wietrz nych, wi chur i hu ra ga nów. Tak &e
szyb sze pa ro wa nie wód. Wzma ga to na wal ne,

nisz czy ciel skie desz cze, któ re fa l% po wo dzio w%
sp#y wa j% do cie ków, nie na wil &a j%c do sta tecz -

nie rol ni czej gle by. Tam gdzie by #o su cho, jest

jesz cze bar dziej su cho. Ty po we do t%d po ry desz -

czo we za mie nia j% si! w po wo dzio we. To pi% si!
lo dow ce. Z prze strze ni mórz, któ rych po ziom

si! pod no si, zni ka j% ma #e wy sep ki. 

Pro por cjo nal nie do wzro stu tem pe ra tu ry, po -

gar sza si! ja ko"( i tak ju& moc no za nie czysz -

czo nych rzek po wierzch nio wych. 

Na ukow cy zgod nie twier dz%, &e wo dy za -

brak nie na wet wów czas, gdy ogra ni czy my

emi sje ga zów cie plar nia nych i zwol ni my pro -

ces pod grze wa nia na szej pla ne ty. Przy naj mniej

do po zio mu wzro stu tem pe ra tu ry nie wi!k sze -

go ni& dwa stop nie Cel sju sza, w od nie sie niu

do cza sów przed in du strial nych. Ale wszyst ko

wska zu je na to, &e b! dzie jesz cze go rzej!

Ostat ni li sto pad by# cie plej szy od "red niej

tem pe ra tu ry la t 1951-80 o 0, 77 stop nia Cel -

sju sza. To sa mo mo &e my po wie dzie( o jesz -

cze cie plej szym ostat nim grud niu.

Naj wy& szy czas, by przy go to wa( si!
do zmian kli ma tycz nych. W ska li glo bal nej i lo -

kal nej. To obec nie naj wi!k sze wy zwa nie nie

tyl ko dla na uki. Na uka nie za wo dzi. Mo ni to -

ru je pod grze wa nie pla ne ty i skut ki te go zja wi -

ska. I przy go to wu je pro po zy cje za adap to wa -

nia si! spo #e cze$stw do zmian kli ma tu. W te

pra ce wpi su j% si! od lat pol scy na ukow cy. 

S% w"ród nich pra cow ni cy ka to wic kie go In -

sty tu tu Eko lo gii Te re nów Uprze my s#o wio -

nych. Jed nym z ko lej nych pro jek tów, któ ry pod -

j! li jest stwo rze nie „Zin te gro wa nej stra te gii

zrów no wa &o ne go za rz% dza nia wo da mi w ob -

sza rze zlew ni” (CRIS). Zgod nej z wy ma ga nia -

mi unij nej Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej, zo -

bo wi% zu j% cej kra je cz#on kow skie do osi% gni! cia

do bre go sta nu wód do 2015 ro ku.

Wspól nie z Nor we ga mi

P
rojekt ten re ali zu j% od wrze "nia ubie g#e go

ro ku, z fun du szy nor we skich, wspól nie

z In sty tu tem Ochro ny )ro do wi ska Pa$ stwo -

we go In sty tu tu Ba daw cze go w War sza wie oraz

Nor we skim In sty tu tem Ba da nia Wód w Oslo.

W opar ciu o pro gram Pol sko -Nor we skiej

Wspó# pra cy Ba daw czej.

Wy bór te ma tu nie jest przy pad ko wy. Pol -

ska jest jed nym z naj ubo& szych w Eu ro pie kra -

jów pod wzgl! dem za sob no "ci w wo d!. Na -

sze za so by nie wie le si! ró& ni% od za so bów

wod nych Egip tu. Dla te go go spo da ro wa nie wo -

Czy zabraknie

nam wody?

Zbior nik Go cza! ko wic ki – g!ów ne "ró d!o wo dy pit nej dla #l$ ska
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dami w Pol sce ma stra te gicz ne zna cze nie.

Wci!" wymagaj! one poprawy czysto#ci.

Po rz!d ko wa nie go spo dar ki wod no -#cie ko wej

w wo je wódz twie #l! skim po ka zu je, "e pro ble -

my ich nie do bo ru, mo" na sku tecz nie roz wi! zy -

wa$. Dzi# nasz re gion dys po nu je sze #cio ma

zbior ni ka mi re ten cyj ny mi za opa tru j! cy mi

miesz ka% ców wo je wódz twa. Zlo ka li zo wa ne s!
one na Wi #le w Go cza& ko wi cach, w Tre snej,

Cza% cu, Po r!b ce, Dzie$ ko wi cach i w Ko z&o wej

Gó rze. Te pod sta wo we 'ró d&a wo dy uzu pe& nia -

j! uj( cia w gór nym bie gu Wi s&y, na Czar nej

Prze mszy i Bia &ej Prze mszy oraz kil ka uj($ g&( -
bi no wych. Wie lo#$ 'ró de& po zwa &a dzi# bar dziej

kon cen tro wa$ si( nie tylko na ilo #ci lecz ja ko -

#ci wo dy do pi cia dla miesz ka% ców. O ile oczy -

wi #cie nie zdarzy si( su sza hy dro lo gicz na.

Na wet naj lep szy sys tem za opa try wa nia

lud no #ci i prze my s&u w wo d( mu si by$ go to -

wy na nie prze wi dy wal ne zmia ny kli ma tu.

Wp&y wa j! one prze cie" na cykl obie gu wo dy

w przy ro dzie. Nie roz &!cz n! cz( #ci! te go cy -

klu hy dro lo gicz ne go jest in fra struk tu ra, zwi! -
za na z za opa trze niem w wo d(, od pro wa dza -

niem #cie ków sa ni tar nych i wód desz czo wych.

W cza sie za ska ku j! cych zja wisk kli ma tycz -

nych, np. susz czy wiel kich po wo dzi, mu si ona

spro sta$ zmie nio nym wa run kom. Wówczas

trzeba uwzgl(d nia$ mi( dzy in ny mi: wa ha nia

pa ra me trów ilo #ci i ja ko #ci wód wp&y wa j! cych

i wy p&y wa j! cych z sys te mów hy dro tech nicz -

nych, spe cjal ne stra te gie kon tro li pra cy urz! -
dze% wod nych i szyb kie, de cy zyj ne za rz! dza -

nie go spo dar k! wod no -#cie ko w! w wa run kach

eks ter mal nych.

Ta kie zda rze nia nie jed no krot nie mia &y
miej sce na zbior ni ku go cza& ko wic kim.

Przed trze ma la ty gro zi &o mu prze la nie.

W 2012 ro ku, w okre sie nie no to wa nej

od kil ku dzie si( ciu lat w Polsce su szy hy dro -

lo gicz nej zbior nik ten, wy pe& nio ny by& za le -

d wie do po &o wy.

Nie ma w!t pli wo #ci. To do #wiad cze nie za -

rz! dza j! cych zbior ni kiem go cza& ko wic kim

czy li g&ów nym 'ró d&em wo dy pit nej dla )l! -
ska b( dzie nie zwy kle po moc ne na ukow com

re ali zu j! cym pro jekt CRIS. Dla te go zna laz&
si( on w je go ob sza rze ba daw czym. W ca &o -

#ci pro jekt obej mu je ob szar gór nej i dol nej

cz( #ci zlew ni Ma &ej Wi s&y wraz ze zbior ni -

kiem Go -Cza, o &!cz nej po wierzch ni po -

nad 911 ki lo me trów kwa dra to wych.

Efek tem pro jek tu, któ ry ma si( za ko% czy$
w kwiet niu 2016 ro ku jest stwo rze nie opty mal -

ne go sys te mu in for ma cyj ne go, wspie ra j! ce go za -

rz! dza nie wo da mi w zlew ni rzecz nej. Mo de lo -

wy ser wis in for ma cyj ny CRIS b( dzie móg&
po ma ga$ in sty tu cjom i osobom od po wie dzial -

nym za opty mal ne za rz! dza nie za so ba mi wód

w wa run kach kry zy so wych; za opa trze nie w wo -

d(, ochro n( #ro do wi ska oraz zdro wia i "y cia lu -

dzi, do star cza j!c im ak tu al ne da ne oraz krót ko -

ter mi no we pro gno zy. Mi( dzy in ny mi o wiel ko #ci

opa dów, prze p&y we i po zio mie wód w rze kach

i zbior ni ku; ich za gro "e niach za nie czysz cze nia -

mi; do st(p nych za pa sach wód pod ziem nych oraz

wp&y wie zmie nia j! cych si( dy na micz nie wa run -

ków na bi lans wo dy w zlew ni. Z uwzgl(d nie niem

oczy wi #cie da nych o spo so bach u"yt ko wa nia te -

re nów w zlew niach rzek.

Ta kie lo kal ne opra co wa nia, u&a twia j! ce

ada pta cj( do za cho dz! cych na na szych oczach

i prze wi dy wa nych zmia nach kli ma tu w wie lu

kra jach unij nych po wo li sta j! si( stan dar dem. 

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

P
ie ni! dze unij ne dzia &a j! jak ma gia.

Emo cje z ni mi zwi! za ne cz( sto prze -

s&a nia j! nam ostro#$ wi dze nia spraw,

któ re na le "a &o by upo rz!d ko wa$ w pierw -

szej ko lej no #ci. Jak cho$ by, w po wszech -

nej opi nii – spra wy z mar gi ne su "y cia, by

nie po wie dzie$ ze #miet ni ka.

Te go ty pu re flek sje s! w wo je wódz twie

#l! skim bar dzo po trzeb ne. Wy czer pa li #my

bo wiem w nad mia rze li mi ty spek ta ku lar -

nych wpa dek za do tych cza so we unij ne

do ta cje. Z ko le jo w!, sta dio no w! czy

#miet ni ko w! na cze le. Stra ty, z nich wy -

ni ka j! ce, trud no na wet po li czy$, bo ca -

&y czas ro sn!!
Z po cz!t kiem no we go ro ku otwo rzy &a

si( ko lej na, ale i ostat nia mo" li wo#$ do -

fi nan so wa nia w la tach 2014-2020 roz wo -

ju Pol ski, na mia r( naj lep szych unij nych

stan dar dów. Do wzi( cia s! naj wi(k sze

z do tych cza so wych pie ni( dzy po mo co -

wych. Pra wie 73 mi liar dy eu ro tyl ko

na po li ty k( spój no #ci.(Nie li cz!c 28,5 mld

eu ro dla pol skie go rol nic twa).

Po dob nie jak po przed nio, tak "e i tym ra -

zem unij nych pie ni( dzy nie mo" na prze -

zna czy$ na do wol ne ce le. Ich stru mie% mu -

si by$ skie ro wa ny na trzy po wi! za ne

z so b! prio ry te ty. Do ty cz! one, po pierw -

sze in te li gent ne go, opar te go na wie dzy, roz -

wo ju go spo dar cze go. Po dru gie go spo dar -

ki, bar dziej zrów no wa "o nej, efek tyw nej

w wy ko rzy sty wa niu za so bów przy ro dy,

przy ja znej #ro do wi sku i kon ku ren cyj -

nej. I wresz cie roz wo ju, któ ry za pew ni za -

trud nie nie do brze wy kszta& co ne mu, otwar -

te mu na po st(p spo &e cze% stwu.

Szan sa re gio nów

W
tym unij nym roz da niu szcze gól -

na uwa ga kie ro wa na jest na re gio -

ny. Wszyst kie w kra ju ma j! nie po wta rzal -

n! szan s(, by mo" li wie naj le piej

wkom po no wa$ si( w te roz wo jo we prio -

ry te ty i zin te gro wa$ moc niej go spo dar czo

z kra ja mi sta rej Eu ro py.

)l!sk star tu je z do brej po zy cji. Przy zna -

no mu z unij nej pu li spój no #ci, przy za -

sto so wa niu obiek tyw nych kry te riów, naj -

wi(k sz! w kra ju, su m(. Po nad trzy

mi liar dy eu ro. Na wszyst kie ak tu al ne ce -

le po li ty ki spój no #ci. 

Nie ma w nich miej sca na fa jer wer ki

w ro dza ju aqu apar ków z pal ma mi, ko lej -

nych nie wy ko rzy stywa nych sta dio nów

czy in nych lo kal nych, in we sty cyj nych,

ma &o przy dat nych za chcia nek. Miesz cz!
si( w nich z pew no #ci! roz wi! za nia naj -

bar dziej )l! sko wi po trzeb ne. 

Jak cho$ by: uno wo cze #nie nie su row co -

we go gór nic twa; do ko% cze nie in fra struk -

tu ry trans por to wej; re wi ta li za cja ska "o nych

i co raz moc niej za #mie co nych te re nów po -

prze my s&o wych czy bu do wa dla re gio nu

no wo cze sne go za k&a du ter micz ne go

uniesz ko dli wia nia od pa dów ko mu nal -

nych. By &y i prze pa d&y, wcze #niej za gwa -

ran to wa ne, na t( ostatni! in we sty cj(, unij -

ne pie ni! dze. Ca &e 600 mi lio nów z&o tych!

Re flek sje 

ze #miet ni ka

O tym w re gio nie gro bo wa ci sza. Mil -

czy Sej mik Wo je wódz twa )l! skie go i jak

ni gdy do t!d roz bu do wa na ad mi ni stra cja

sa mo rz! do wa re gio nu. Ch(t niej de ba tu -

je si( si( o wi do wi sko wych in we sty cjach,

ba se nach, sta dio nach ni" o ru rach ukry -

tych w zie mi czy #mie ciach, któ rych

uniesz ko dli wia nie wa run ku je tyl ko zwy -

k&y po rz! dek, czy ste przed mie #cia i nor -

mal ne funk cjo no wa nie miast.

Dla te go nie wró "y do brze brak na dzi#
go to wych pro jek tów, wkom po no wa nych

w to ostat nie, ocze ki wa ne unij ne wspar -

cie na la ta 2014-2020.

Szko da. Po pod su mo wa niu po przed -

nie go roz da nia unij nych pie ni( dzy z Pro -

gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra

i )ro do wi sko w la tach 2007-2013 mo" -
na mie$ du "e uzna nie dla mniej szych

gmin czy miej sco wo #ci re gio nu, któ re

zna ko mi cie wy ko rzy sta &y swo j! szan s(.
Za in we sto wa &y w przy s&o wio we ru ry

czy li w go spo dar k( wod no -#cie ko w!
i od pa do w!. To do bre in we sty cje dla ich

roz wo ju.

Dzi( ki ogrom ne mu wspar ciu Wo je -

wódz kie go Fun du szu Ochro ny )ro do wi -

ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach,

któ ry po ma ga& im w przy go to wa niu

wnio sków do ta cyj nych, wspo ma ga& po -

"ycz ka mi i mo ni to ro wa& po st(p prac in -

we sty cyj nych, dzi# s! one w ko% co wej fa -

zie re ali za cji. 

Naj wi(k sza z nich, bu do wa kom plek -

so we go sys te mu go spo dar ki od pa da mi

w Biel sku Bia &ej (dla ob s&u gi mia sta

i gmin po wia tu) na le "y do czo &o wych

w kra ju. W uno wo cze #nia niu go spo dar -

ki wod no -#cie ko wej do sko na le ra dzi so -

bie Cz( sto cho wa i So sno wiec. Za sz&o #ci

w bu do wie ka na li za cji zli kwi do wa &y
w znacz nym stop niu Ja worz no, Ja wo rze,

Ja sie ni ca, Ko no pi ska, Wi s&a, Mysz ków,

*a zi ska Gór ne, Po cze sna, K&o buck

i Bucz ko wi ce. I pój d! da lej za przy s&o -

wio wym cio sem.

Te gmi ny z suk ce sem sko rzy sta &y
z szan sy, któ ra ju" si( nie po wtó rzy. Wy -

bra &y na po cz! tek przed si( wzi( cia mniej

atrak cyj ne i po pu lar ne „wy bor czo”, lecz

naj po trzeb niej sze. Ta kie, któ rych pra wie

nie wi da$, ale za pew nia j! ce miesz ka% com

wy god niej sze wa run ki do "y cia. 

Sa me prze ko na &y si( o tym, "e z czy -

st!, zdro w! wo d!, kra jo bra zem bez #mie -

ci, upo rz!d ko wa n! in fra struk tu r! ko mu -

nal n!, wi do ki na przy sz&o#$ s! na praw d(
lep sze.

JO LAN TA KAR MA+ SKA
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O tym, !e za byt ki tech ni ki al bo 
wy bu rza si", al bo re wi ta li zu je, a nie

sto su je za bie gów hi ber na cji, tak !e
o po in du strial nych obiek tach ja ko (nie
do ko# ca) zna ko mi tym po lu re ali za cji
wi zji wspó$ cze snych ar chi tek tów oraz

Hen ry ku Die tlu – nie do ko# ca jesz cze
roz po zna nym prze my s$ow cu i me ce na-

sie sztu ki oraz o wie lu in nych za gad-
nie niach zwi% za nych z ochro n% za byt-

ków tech ni ki mó wio no pod czas se sji
kon ser wa tor skiej „Za byt ki prze my s$u

i tech ni ki”, któ r% przy go to wa $o &l% skie
Cen trum Dzie dzic twa Kul tu ro we go

wraz z Wo je wódz kim Kon ser wa to rem
Za byt ków i Mu zeum 

Gór nic twa W" glo we go w Za brzu. 

Se sja od by !a si" w au li na po zio mie 320
w wy ro bi skach daw nej ko pal ni Gu ido

w Za brzu, 28 li sto pa da ubr. Wspó! or ga ni-
za to rem se sji by !a Wy# sza Szko !a Tech nicz-
na w Ka to wi cach.

Se sj" roz po cz" !o wr" cze nie do rocz nych
Na gród Mar sza! ka Wo je wódz twa $l% skie-
go „Za wy bit ne osi% gni" cia w dzie dzi nie
kon ser wa cji za byt ków”. W ka te go rii in we -
stor na gro d" otrzy ma! Zbi gniew Ja ku bi na
za dzia !al no&' w dzie dzi nie ochro ny i re wi-
ta li za cji obiek tów ko lej nic twa na te re nie wo-
je wódz twa, na to miast w ka te go rii wy ko-
naw ca zwy ci" #y! Ad rian Po lo czek,
kon ser wa tor dzie! sztu ki i rze czo znaw ca
w za kre sie kon ser wa cji ma lar stwa i rze(-
by po li chro mo wa nej. By !a to rów nie# oka -
zja do wr" cze nia na gród lau re atom mi" dzy-
na ro do we go kon kur su fo to gra ficz ne go dla
dzie ci i m!o dzie #y „Expe rien ce” oraz „Wi -
ki lu bi za byt ki” or ga ni zo wa ne go przez
$CDK oraz Mu zeum „Gór no &l% ski Park Et-
no gra ficz ny w Cho rzo wie” wraz ze Sto wa-
rzy sze niem Wi ki me dia Pol ska. 

Te ma tem wio d% cym ubieg!orocznej se -
sji kon ser wa tor skiej by !a ochro na i kon ser-
wa cja za byt ków post in du strial nych i udo-
st"p nie nie ich zwie dza j% cym. 

W cz" &ci na uko wej se sji o Hen ry ku Die -
tlu i je go me ce na cie mó wi! Ja cek Owcza-
rek dy rek tor $l% skie go Cen trum Dzie dzic t-
wa Kul tu ro we go. W swym wy k!a dzie
po ka za!, jak nie zwy k!% po sta ci% by! Hen-
ryk Die tel, któ ry po la tach swej byt no &ci
w So snow cu po zo sta wi! m.in. pa !ac,
w któ rym przez la ta re zy do wa !a szko !a mu-
zycz na oraz im po nu j% cy gmach Wy# szej
Szko !y Re al nej, u#yt ko wa nej naj pierw
przez Li ceum im. Sta szi ca, a na st"p nie eks-
plo ato wa ny przez Wy dzia! Tech ni ki Uni-
wer sy te tu $l% skie go. Je &li w pierw szym
przy pad ku ba jecz ne, se ce syj ne wn" trza za-
cho wa !y si" w du #ej mie rze w do brym sta-
nie a zdj" cia pa !a co wych wn"trz jak s!yn-
ny po kój k% pie lo wy czy bu du ar Kla ry Dietl
s% roz po zna wal ne, to nie ma j% ce so bie rów-
nych wn" trze Wy# szej Szko !y Re al nej s%
od kry wa ne na no wo od chwi li zwro tu
obiek tu przez w!a dze uni wer sy tec kie sa-
mo rz% do wi So snow ca. Na szcz" &cie za bez-
pie czo ny zo sta! przez kon ser wa to rów nie-
zwy kle cen ny pla fon przed sta wia j% cy

„Ge niu sza prze my s!u”. Szko !a zo sta !a
za pro jek to wa na przez An to nie go Ja b!o)-
skie go -Ja sie) czy ka – jed ne go z naj wy bit-
niej szych ar chi tek tów po cz%t ku XX wie-
ku. Nie zwy k!o &ci% by !a jak na ów czas
kli ma ty za cja czy ru cho ma „ró#a wia t-
rów” umiesz czo na w pod !o dze sa li ba lo-
wej. Ta kich cie ka wo stek w tym gma chu
zna le(' mo# na jesz cze wie le. Obiekt wy-
ma ga pil nie kon ser wa cji, bo w daw nej au li
za cho wa !y si" po zo sta !o &ci po je go daw-
nej &wiet no &ci. Krót ka opo wie&' dra Jac-
ka Owczar ka o nie zwy k!ej po sta ci, ja k% by!
Die tel – me ce nas i prze my s!o wiec z pew-
no &ci% znaj dzie swój dal szy ci%g w pu b-
li ka cjach je go au tor stwa.

Wa# ny aspekt za cho wa nia za byt ków
tech ni ki po ru szy !a Mag da le na La chow ska
&l% ski wo je wódz ki kon ser wa tor za byt ków,
któ ra nie tyl ko przy bli #y !a te ma ty k" sta nu
za so bu i re ali za cji kon ser wa tor sko -re mon-
to wych za byt ków tech ni ki i prze my s!u
w wo je wódz twie &l% skim, ale zwró ci !a
uwa g" na istot ny aspekt w po dej &ciu do za-
byt ków po prze my s!o wych: po ka za !a, #e
w po dej &ciu do ra to wa nia za byt ków prze-
wa #a j% dwie ten den cje: al bo wy bu rza nie
obiek tów nie na da j% cych si" po la tach sta -
gna cji do u#yt ko wa nia b%d( pod da wa nie
obiek tów – kosz tow ne mu pro ce so wi re wi-
ta li za cji. In nym spo so bem, sto so wa nym
w in nych eu ro pej skich kra jach jest wpro-
wa dza nie obiek tów w stan hi ber na cji, czy-
li po zo sta wie nia ich w na tu ral nym sta nie
po prze pro wa dze niu za bie gów za bez pie cza-
j% cych. Przy gl% da j%c si" wie lu ist nie j%-
cym obiek tom, któ re funk cjo nu j% ja ko
obiek ty zre wi ta li zo wa ne, trud no nie przy-
zna' ra cji Mag da le nie La chow skiej. Cz" -
sto po za in we sto wa niu ogrom nych pie ni"-
dzy efekt nie za wsze jest ta ki, ja ki chcia !o
si" osi% gn%' (bo g!ów nie za le #y on od gu -
stu in we sto ra), a prze zna cza nie obiek tów
na ko lej ne ga le rie – czy to han dlo we czy ga-
le rie sztu ki, po wo li prze sta je mie' sens spo-
!ecz ny i eko no micz ny. *a two te# za uwa #y',
#e wi"k szo&' po prze my s!o wych obiek tów
to ra czej ich no wo cze sne re kon struk cje,
a wraz z daw n% za bu do w% ulot ni! si" nie-
gdy siej szy duch miej sca, któ ry fa scy no wa!
tych, któ rzy do tej re wi ta li za cji prze ko na li
in nych, zw!asz cza in we sto rów. 

Obiek ty po prze my s!o we, któ rych ci% gle
spo ro na $l% sku, by !y rów nie# przed mio-
tem roz wa #a) *u ka sza Za ga !y – re pre zen-
tu j% ce go naj m!od sze po ko le nie ar chi tek tów.
Za pre zen to wa! kil ka przy k!a dów ada pta-
cji obiek tów po prze my s!o wych, któ re
spe! nia j% wy mo gi no wo cze snej ar chi tek tu-
ry. Pro blem, któ ry przed sta wi!, tkwi w po-
dej &ciu po ten cjal nych in we sto rów do po-
my s!u nie tu zin ko wych ada pta cji, by
za pla no wa ne prze stron ne lo fty by !y ta ki-
mi z praw dzi we go zda rze nia, a nie tra dy-
cyj nym „M” dla prze ci"t ne go na byw-
cy. I tu znów spo ty ka si" no wo cze sne
po dej &cie do za go spo da ro wa nia po prze my-
s!o wych prze strze ni z tra dy cyj nym my &le-
niem. Na ile fan ta zja ar chi tek tów ma si !"
prze bi cia w dzi siej szym &wie cie, tu na $l% -
sku? Nie wiel kie, chy ba #e s% to in dy wi du -
al ne re ali za cje. 

Wie le mó wio no o otwar tej dzie) wcze -
&niej, 27 li sto pa da, cze ladz kiej Ga le rii
Sztu ki Wspó! cze snej „Elek trow nia”, któ-
ra ma za so b% ogrom ny za kres prac ada p-
ta cyj nych, re wi ta li za cyj nych i re mon to-
wych. No we otwar cie wzbu dzi !o ogrom ne
za in te re so wa nie za rów no &ro do wi ska kon-
ser wa to rów za byt ków, jak i po zo sta !ych
uczest ni ków se sji. Mia !am przy jem no&'
opo wie dzie' nie tyl ko o no wym #y ciu elek-
trow ni, ale tak #e o hi sto rii miej sca i wcze -
&niej szych wy da rze niach ar ty stycz nych,
dzie j% cych si" w ga le rii na prze strze ni
lat 2005-2011. 

I tu na su wa si" re flek sja: przy szed! ju#
czas na po dej mo wa nie – zw!asz cza przez
sa mo rz% dy – ra cjo nal nych de cy zji o znaj-
du j% cych si" na te re nie jesz cze wie lu &l%-
skich miast i gmin obiek tów po prze my s!o-
wych. Za sad ni czym pro ble mem sta je si"
nie in we sto wa nie w nada nie tym obiek tom
od &wie #o ne go i zmo der ni zo wa ne go wy gl%-
du, ale ra cjo nal ne ich wy ko rzy sta nie i mo#-
li wo&' in we sto wa nia w ko lej nych la tach
w utrzy ma nie obiek tów, któ re ju# prze sta-
!y by' „pi"k n%, ru in%”, &la dem obec no &ci
daw nej ko pal ni czy hu ty. Po zo sta je jed nak
wci%# py ta nie o obiek ty, któ re na t" uwa-
g" za s!u gu j%, a któ rych cho cia# by za cho-
wa nie w sta nie hi ber na cji nie s% w sta nie
ud(wi gn%' po je dyn cze sa mo rz% dy. W tym
za kre sie za pew ne po trzeb ne jest dzia !a nie
po nad gmin ne przy wspar ciu sa mo rz% du
wo je wódz twa i fi nan so wa nia z bu d#e tu
Unii Eu ro pej skiej. Bo ta kie per !y, jak pa-
!ac czy Wy# sza Szko !a Re al na Die tla
zmie ni' mo g% wi ze ru nek mia sta, spo sób
my &le nia o tym miej scu, mo g% za chwy ca'
i s!u #y' spo !e cze) stwu ni czym in ne, zna-
ne i po pu lar ne obiek ty hi sto rycz ne. 

Se sja by !a rów nie# oka zj% do za pre zen-
to wa nia przez Ada ma Haj du g" z Urz" du
Mar sza! kow skie go efek tów po pu la ry-
za cji Szla ku Za byt ków Tech ni ki i In du -
stria dy.

Uczest ni cy se sji po zna li rów nie# ra port
oma wia j% cy re wi ta li za cj" za brza) skich za-
byt ków tech ni ki, spo sób fi nan so wa nia prac
i za sa dy udo st"p nia nia zwie dza j% cym.

Ak cen tem za my ka j% cym se sj" by !a pro-
mo cja ksi%# ki „Za byt ki prze my s!u i tech-
ni ki” t. 5 „Wia do mo &ci kon ser wa tor skie wo-
je wódz twa $l% skie go” wy da na przez
$l% skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra
Za byt ków i $l% skie Cen trum Dzie dzic twa
Kul tu ro we go w Ka to wi cach. 

WIE S*A WA KO NO PEL SKA 

SE SJA 

Za byt ki tech ni ki – co i jak ra to wa'
Hu ta „Ko !ciusz ko” przed 1939 r., fot. R. Hes se

ze zbio rów "l# skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to -

ra Za byt ków w Ka to wi cach (fragment fotografii).
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Kar cia na par tyj ka. Mu zy -

ko te ra pia. Przyj mo wa nie le -

ków. Spo tka nia te ra peu tycz ne.

Ogl! da nie ser wi su in for ma -

cyj ne go. Nie ustan ny nad zór:

ka mer, sio stry Rat ched 

i pie l" gnia rzy. Tak wy gl! da 

co dzien no#$ pen sjo na riu szy

szpi ta la psy chia trycz ne go.

Tym cza sem pew ne go dnia

wszyst ko si" zmie nia. Do za -

k%a du przy by wa no wy pa -

cjent  – Ran dle Pa tric McMur -

phy.

De biu tanc ka po wie!" Ke -
na Ke sey’a „Lot nad ku -

ku# czym gniaz dem” uka za #a
si$ w 1962 ro ku i ju% w na st$p -
nym ro ku tra fi #a na de ski te -
atral ne za adap to wa na przez
Da le’a Was ser ma na. Naj wi$k -
sz& po pu lar no!" i roz g#os 
przy niós# jej jed nak film z 1975
ro ku w re %y se rii Mi lo sa For ma -
na z osca ro w& ro l& Jac ka Nic -
kol so na. Rów nie% w la tach 70.
od by #a si$ pol ska pra pre mie ra
sztu ki w re %y se rii Zyg mun ta
Hübne ra w Te atrze Po wszech -
nym, któ ra trwa le za pi sa #a si$
w !wia do mo !ci pol skiej pu -
blicz no !ci. St&d w ka% d& ko lej -
n& in sce ni za cj$ „Lo tu nad ku ku# czym
gniaz dem” wpi sa ne jest po dwój ne ry zy ko,
z jed nej stro ny je go wy sta wie nie ska za ne
jest na prów na nie z kul to wym fil mem For -
ma na i do sko na #& kre acj& ak tor sk& Ni chol -
so na, z dru giej za! nie pew no!" wzbu dza
in ter pre ta cja utwo ru wpi sa ne go w spe cy -
ficz n& epo k$ kontr kul tu ry. Wy zwa nie to nie
znie ch$ ci #o Ro ber ta Ta lar czy ka – no we go
dy rek to ra Te atru 'l& skie go, któ ry wy re %y -
se ro wa# „Lot nad ku ku# czym gniaz dem”
na ka to wic kiej sce nie. Pre mie ra od by #a
si$ 22 li sto pa da.

Do szpi ta la psy chia trycz ne go pro wa dzo -
ne go twar d& r$ k& sio stry Rat ched tra fia
na ob ser wa cj$ no wy pa cjent Ran dle Pa tric
McMur phy – prze st$p ca i sy mu lant, pró -
bu j& cy wy mi ga" si$ od ka ry w obo zie pra -
cy. Zbun to wa ny bo ha ter nie go dzi si$
na pa nu j& ce na od dzia le zwy cza je, nie ak -
cep tu je re gu la mi nu i sta ra si$ prze ko na"
do swo ich ra cji po zo sta #ych pa cjen tów. To
sta je si$ przy czy n& kon flik tu mi$ dzy sta -
now cz& i w#ad cz& pie l$ gniar k&, od któ rej
jak si$ oka zu je za le %y dal sza przy sz#o!"
nie po kor ne go bo ha te ra.

Jesz cze przed roz po cz$ ciem spek ta klu
pa cjen ci szpi ta la psy chia trycz ne go prze -
cha dza j& si$ w!ród za sia da j& cej na wi dow -
ni pu blicz no !ci. Z hu kiem za trza ski wa ne
ko lej no drzwi pro wa dz& ce do foy er s& wy -
ra( nym sy gna #em roz po cz$ cia przed sta -
wie nia. Pu blicz no!" otrzy mu je tym sa -
mym czy tel ny ko mu ni kat  – st&d nie ma
uciecz ki, a ka% da jej pró ba zwi& za na jest
z na tych mia sto w& re ak cj& bez wzgl$d nych
pie l$ gnia rzy (Grze gorz La mik, Ma te usz
Zna niec ki), któ rzy swo im wy gl& dem
przy po mi na j& ochro nia rzy ma so wych
im prez.

To miej sce na po zór nie przy po mi -
na szpi ta la psy chia trycz ne go. Sce no gra fia
au tor stwa Ka ta rzy ny So ba) skiej i Mar ce -
la S#a wi) skie go na wi& zu je ra czej do prze -

strze ni in du strial nej, pe# nej ró% ne go ty pu
oprzy rz& do wa) i po miesz cze) wy zna -
czo nych ostrze gaw cz& ta !m&. Me ta fo ra fa -
bry ki, któ ra w wi zji Wo dza Brom de -
na (Grze gorz Przy by#) spra wu je kon tro l$
nad jed nost k& i przy wra ca j& spo #e cze) stwu
„na pra wio n&”, przyj mu je re al ny kszta#t
na ka to wic kiej sce nie. Pra c$ w tym „warsz -
ta cie na praw czym” w czy tel ny spo sób uka -
zu je zw#asz cza sce na pod da wa nia elek -
trow strz& som dwój ki uka ra nych za swe
wy bry ki pa cjen tów: Wo dza oraz McMur -
phy’ego (Da riusz Choj nac ki).

W tym miej scu nie ma mo wy o %ad nych
in dy wi du al no !ciach, jed nost kach wy ró% -
nia j& cych si$ z t#u mu, nie pa su j& cych
do ogól nych spo #ecz nych wy obra %e).
Wszy scy pen sjo na riu sze s& po s#usz ni
i zdy scy pli no wa ni, bez %ad nych sprze ci -
wów za %y wa j& wy dzie la ne przez pie l$ -
gniar ki pi gu# ki oraz bio r& udzia# w roz mo -
wach te ra peu tycz nych. Wi$k szo!" z nich
pod da je si$ le cze niu do bro wol nie, gdy%
cz$ sto nie po tra fi spro sta" okre !lo nym wy -
ma ga niom sta wia nym przez spo #e cze) stwo
czy naj bli% szych. Ich !wiat nad zo ro wa ny
jest z pie l$ gniar skiej dy %ur ki, sta no wi& cej
sce no gra ficz ne cen trum, któ rej szkla ne
okno se pa ru je tych „nor mal nych” od cho -
ro bo wych jed no stek. St&d p#y n& wszel kie
ko mu ni ka ty wy po wia da ne opa no wa nym
i ch#od nym to nem przez sio str$ Rat ched
(Ka ta rzy na Brzo ska), od któ rej w tej rze -
czy wi sto !ci za le %y wszyst ko, któ rej ce lem
jest re ali za cja pla nu dnia, a nie fak tycz ne
roz wi& zy wa nie pro ble mów pa cjen tów.
Wraz z po ja wie niem si$ McMur phy’ego
stop nio wo w pen sjo na riu szach roz bu dza -
na jest po trze ba za ma ni fe sto wa nia swo ich
ra cji, wal ka o swo j& nie za le% no!" i na miast -
k$ wol no !ci. Pod j$ ta pró ba bun tu i sta wie -
nie opo ru apa ra to wi re pre sjo nu j& ce mu
nie ste ty nie zo sta nie sfi na li zo wa na. Pod -
da ny za bie go wi lo bo to mii bo ha ter nie

b$ dzie w sta nie do ko) czy"
ju% swo jej mi sji. Wód( Brom -
den wszyst ko do ko) czy za nie -
go.

Ro bert Ta lar czyk in sce ni zu -
j&c na ka to wic kiej sce nie „Lot
nad ku ku# czym gniaz dem” po -
#& czy# za rów no hi sto ri$ opo -
wie dzia n& z per spek ty wy
McMur phy’ego, jak i su biek -
tyw n& nar ra cj$ Wo dza Brom -
de na za pi sa n& na kar tach po -
wie !ci Ke na Ke sey’a. Je go
psy cho de licz ne wi zje, w któ -
rych pa cjen ci przy po mi na j&
try bi ki, ma szy ny wy ko nu j& ce
bez my!l nie te sa me czyn no !ci
s& do sko na #ym ko men ta rzem
do roz gry wa j& cych si$ na sce -
nie wy da rze) oraz mo g& sta"
si$ me ta fo r& wspó# cze sne go
spo #e cze) stwa.

Za le t& ka to wic kie go spek -
ta klu jest ze spó# ak tor ski,
a !ci !lej je go m$ ska cz$!".
Da riu szo wi Choj nac kie mu
uda #o si$ zbu do wa" po sta"
zbun to wa ne go i nie da j& ce go
si$ za mkn&" w sztyw nych
re gu la mi no wych ra mach pa -
cjen ta, wal cz& ce go nie tyl ko
w swo im imie niu, a mo %e
zw#asz cza w imie niu in nych.

Kre owa ny przez nie go McMur phy wy -
da je si$ by" zde ter mi no wa ny w osi& gni$ -
ciu ce lu, na wet za ce n$ naj wy% sz&. Do -
brze po ra dzi# so bie tak %e Bar t#o miej
B#asz czy) ski w ro li Bil ly’ego Bib bi ta, j& -
ka j& ce go si$ pa cjen ta, stra szo ne go przez
sio str$ Rat ched nie mal na ka% dym kro -
ku przy wo #y wa n& fi gu r& mat ki. War to
rów nie% wspo mnie" po sta" Dok to ra Spi -
vey’a – bo ha te ra roz dwo jo ne go mi$ dzy
s#usz no !cia mi sio stry Rat ched, a pra wa -
mi pa cjen tów, w któ re go ro l$ wcie li# si$
Je rzy Ku cze ra wpro wa dza j& cy do spek -
ta klu ko me dio wy ton.

Po po nad pi$" dzie si$ ciu la tach od wy -
da nia po wie !ci Ka sey’a, Ta lar czyk pod j&#
ry zy ko wy sta wie nia w Te atrze 'l& skim
„Lo tu nad ku ku# czym gniaz dem”. Kreu -
j&c na sce nie za mkni$ ty i kon tro lo wa ny
!wiat, re %y se ro wi uda #o si$ zwró ci" uwa -
g$ na kwe sti$ bun tu.

Przy odro bi nie do brej wo li mo ty wy kie -
ru j& ce g#ów nym bo ha te rem z po wo dze -
niem mo% na od nie!" do na szej rze czy wi -
sto !ci, w któ rej prze cie% po wo dów
do sprze ci wu nie bra ku je. Dzi! mo% -
na w#a !ci wie bun to wa" si$ prze ciw ko
wszyst kie mu: prze ciw ko praw dzie i nie -
praw dzie, bie dzie i bo gac twu, z#u i do bru,
m& dro !ci i g#u po cie, wol no !ci i znie wo -
le niu, re li gii i ate izmo wi. K#o pot je dy nie
w tym, %e by dzi$ ki bun to wi da #o si$ za -
#a twi" ja k&! spra w$, %e by nie za po mnie"
prze ciw ko cze mu si$ bun to wa li !my. Cza -
sa mi k#o po tem jest tak %e wy wal czo ny
efekt bun tu. Ran dle Pa tric McMur phy
wie dzia# prze ciw cze mu si$ bun tu je, ale
upo jo ny suk ce sem nie po sta wi# nad swo -
im zwy ci$ stwem krop ki nad „i” i prze gra#.
A mo %e jed nak nie prze gra#? Czy Ro bert
Ta lar czyk po sta wi#? Nie wia do mo. Wy -
gra#, czy prze gra#? Za le cam spraw dze nie.

AGNIESZ KA KIE* BO WICZ

Obiekt za mkni$ ty.
Stre fa mo ni to ro wa na.
Wy gra#, czy prze gra#?
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Zalet! katowickiego spektaklu jest zespó" aktorski, a #ci#lej jego m$ska cz$#%. 
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Mi mo bli skie go s! siedz twa
na szych kra jów wy bit ny

przed sta wi ciel cze skie go ro man -
ty zmu An to nin Dvo"ák nie za zna#
zbyt wie le szcz$ %cia na pol skich
sce nach ope ro wych. Bo je %li cho -
dzi o na sze es tra dy fil har mo nicz -
ne, to co in ne go – tam je go sym -
fo nie, kon cer ty skrzyp co wy
i wio lon cze lo wy oraz Ta! ce s"o -
wia! skie pre zen to wa ne s! cz$ sto
i ch$t nie.

Z ope ra mi jest znacz nie go rzej.
Nie po mo g#o mu na wet to, &e a&
w dwu dzie #ach – „Wan dzie”
i „Di mi tri ju” si$ gn!# do te ma ty ki
pol skiej. Ty tu #o wa bo ha ter ka
pierw szej ope ry, to oczy wi %cie ta
Wan da, któ ra nie chcia #a Niem ca.
A Di mi trij, to os#a wio ny Sa mo -
zwa niec, z któ rym na po cz!t -
ku XVII wie ku pró bo wa li %my
zdo by' i ska to li cy zo wa' Mo -
skw$.

Na ogól nym pol skim tle i tak
(l!sk, je %li cho dzi o pro mo cj$ ope -
ro we go Dvo"áka, wy pa da chy ba
naj ko rzyst niej. W 1928 i 1930 ro -
ku od by #y si$ w Ka to wi cach pol -
skie pre mie ry dwu naj s#aw niej -
szych je go oper – „Ru sa# ki” oraz
„Dia b#a i Ka si”, a wy da rze nia te
by #y trans mi to wa ne przez ra dio
na ca #y kraj, o czym przy po mi na
Ma# go rza ta Ko mo row ska w swej
ksi!& ce o pol skich te atrach mu -
zycz nych w dwu dzie sto le ciu mi$ -
dzy wo jen nym.

Jed nak po woj nie, no wo  pow -
sta #a Ope ra (l! ska b$ d! ca kon ty -
nu ator k! tra dy cji i ka to wic kich
i lwow skich (we Lwo wie „Ru sa# -
k$” wy sta wio no nie d#u go po Ka -
to wi cach, w tym sa mym 1928 ro -
ku) ni gdy ju& po te ty tu #y nie
si$ gn$ #a. Wspo mnij my jed nak,
&e przed dwo ma la ty, na III Mi$ -
dzy na ro do wym Kon kur sie Wo ka -
li sty ki Ope ro wej im. Ada ma Di du ra w By to -
miu w gru pie so pra nów wy j!t ko wym
wzi$ ciem cie szy #a si$ aria ty tu #o wej bo ha ter -
ki z „Ru sa# ki” „M)si*ku na ne bi” (Mie si!cz -
ku na nie bie).

Na wia sem mó wi!c w 1951 ro ku w Ope rze
(l! skiej od by #a si$ pol ska pra pre mie ra in nej,
kon ku ren cyj nej „Ru sa# ki”, rów nie atrak cyj nej
dla ope ro ma nów, ty le &e nie Dvo"áka, ale Alek -
san dra Dar go my& skie go, kom po zy to ra, któ re -
go 200-le cie uro dzin ob cho dzi li %my w ubie -
g#ym, 2013 ro ku. Trze ba mie' pe cha, aby
przyj%' na %wiat w tym sa mym ro ku, co Ver -
di i Wa gner – rocz ni ce dwóch ope ro wych gi -
gan tów %wi$ to wa# ca #y %wiat i Dar go my& ski
si #! rze czy mu sia# po zo sta' w cie niu.

„Dia b#a i Ka si$” po Ka to wi cach zd! &y#
jesz cze przed woj n! wy sta wi' Po zna+ (1934),
a za raz po woj nie Wro c#aw (te& (l!sk, ty le
ze Dol ny – 1948). Na to miast w By to miu
„Dia b#a i Ka si$” po ka za #y dwu krot nie cze -
skie te atry ope ro we: w 1961 z Ostra wy
i obec nie z Opa vy. Gdy bym nie od na laz#
w do mu (z tru dem zresz t!) pro gra mu sprzed
po nad 50 lat, nie po tra fi# bym na sto pro cent
za wie rzy' pa mi$ ci, &e na praw d$ wi dzia #em
tam ten spek takl. Bo au tor ka szcze gó #o we go,
wy da wa #o by si$, ka len da rium Ope ry by tom -
skiej, za miesz czo ne go w mo nu men tal nej
ksi!& ce ju bi le uszo wej „Pó# wie ku Ope ry (l! -
skiej” fakt ten po mi n$ #a. Nad mie ni #a, &e 25
pa, dzier ni ka 1961 ro ku ze spó# Ope ry (l! skiej
wy je cha# do Cho rzo wa z przed sta wie niem
„Mar ty” Flo to wa, ale &e w tym sa mym

dniu na sce nie by tom skiej wy st! pi li go %cie
z Ostra wy, ja ko% usz#o jej do cie kli wo %ci.
Szko da, bo chcia #o by si$, aby ka len da rium
to by #o zre da go wa ne ju& „na wiecz ne cza -
sy”. I wte dy w ma te ria #ach in for ma cyj nych
za po wia da j! cych obec n! wi zy t$ opa wian
Ope ra (l! ska za pew ne na wi! za #a by do pierw -
sze go na tej sce nie przed sta wie nia „Dia b#a
i Ka si”.

Par don, „Czar ta i Ka si”, bo ta ki ty tu# przy -
j$ li ów cze %ni t#u ma cze. Na pew no s#usz niej,
bo po co zmie nia' cze skie go czar ta w dia b#a,
kie dy w pol sz czy, nie s#o wo czart zna czy
do k#ad nie to sa mo, co po cze sku. Ale wte dy
nie ist nia #y jesz cze ta kie kom pen dia, jak 12-
to mo wa En cy klo pe dia mu zycz na PWM, prze -
wod ni ki ope ro we Ka+ skie go i Ka mi+ skie go,
czy pol ski prze k#ad bio gra fii Dvo"áka pió ra
Ji"ego Ber ko vca. Sko ro wsz$ dzie jest dia be#
nie chc$ wy st! pi' w ro li m#o dzie+ cze go bun -
tow ni ka (by #o by to zresz t! do%' trud ne bio r!c
pod uwa g$, &e za pa mi$ ta #em spek takl sprzed
pó# wie cza) i przy wra ca' czar ta – ory gi nal ny
ty tu# dzie #a brzmi „-ert a Ká*a”. Zresz t! ju&
w 1928 pol sk! pra pre mie r$ ope ry naj praw do -
po dob niej wy sta wio no w#a %nie pod ty tu #em
„Czar ta i Ka si”. Co praw da Ko mo row ska pi -
sze o „Dia ble i Ka si”, ale przed wo jen ny dy -
rek tor te atru ka to wic kie go Ma rian So ba+ ski
w swej pra cy „Te atr pol ski na (l! sku 1922–
1939” ty tu #u je rzecz „Czar tem i Ka si!”.

W 1948 ro ku Wro c#aw wy sta wi# to dzie #o
ja ko „Czar ta i Ka% k$” i chy ba jest to prze k#ad
naj le piej od da j! cy isto t$ rze czy. Bo praw d$ mó -

wi!c bo ha ter ka ope ry Dvo"áka, to
&ad na #a god na Ka sia, ale wred na
Ka% ka, któ ra czar ta si$ nie boi, na -
to miast czart jej – jak naj bar dziej.
Rzecz po wsta #a pod ko -
niec XIX stu le cia a jej pra pre mie -
ra od by #a si$ w 1899 ro ku 
w pra skim Na rod nim Di va dlo 
– do ko+ ca lat 70. ope r$ wy ko na -
no tam 600 ra zy, co wy mow nie
%wiad czy o po wo dze niu dzie #a
w%ród kra jan Dvo"áka. Trze ba
przy zna', &e jest to mu zy ka bar -
dzo pi$k na, ale jej uro ki do cie ra -
j! do s#u cha cza mo &e nie a&
po 600 prze s#u cha niach, ale
po kil ku na pew no. Oczy wi %cie
z na gra+, no bo jak ina czej.

W prze ci wie+ stwie do „Ru sa# -
ki”, któ ra mie sza ele men ty ope -
ry li rycz nej z lu do w!, tu lu do wo%'
zde cy do wa nie do mi nu je – dwa
pierw sze ak ty w ca #o %ci na wi! zu -
j! do cze skie go folk lo ru. Do pie -
ro w trze cim, wpro wa dza j!c po -
sta' wy nio s#ej ksi$& nicz ki
(cze skie s#o wo kn).na ozna cza
i ksi$& n$ i ksi$& nicz k$, zwa n! te&
prin ce zn!, no ale po nie wa&
kn).na z „-er ta a Ká*i” nie ma
ma# &on ka, za pew ne jest ksi$& -
nicz k!), kom po zy tor uzna#, &e
bar dziej ade kwat ne b$ dzie tu na -
wi! za nie do ope ry se ria.

Na wet je %li opa vska Ksi$& -
nicz ka spe cjal nie mnie sw! ma -
to w! bar w! g#o su nie uj$ #a, to pa -
ra g#ów nych bo ha te rów – Ka sia
w wy ko na niu Ilo ny Ka plo vej
i owczarz Jir ka, któ re go od twa -
rza# Ju raj No ciar oka za #a si$ zna -
ko mi ta. Po dob nie zresz t! jak
%piew chó ru i gra or kie stry pro -
wa dzo nych przez Pe tra /umni ka.
A tak &e barw na sce no gra fia.

W dzi siej szych cza sach, kie dy
&a den re &y ser nie o%mie li si$ za -
pre zen to wa' ope ry w uj$ ciu tra -

dy cyj nym, jak by w oba wie, &e za ten grzech
do sta nie si$, ni czym ty tu #o wa Ka sia, do pie -
k#a (Ka sia przy naj mniej te go chcia #a) tak i tu
Lu bor Cukr ura czy# nas kil ko ma po my s#a mi.
Na szcz$ %cie nie przez ca #! ak cj$, ale w trzech
uwer tu rach, bo ka& dy akt ope ry ma swój wst$p
or kie stral ny. Te trzy wst$ py zo sta #y po ka za ne,
ja ko pan to mi my wzbo ga co ne po wi$k szo ny -
mi zdj$ cia mi. W pierw szej ogl! da li %my kom -
po zy to ra w Sta nach Zjed no czo nych, na stat -
ku i wresz cie w Pra dze – ope ra „Dia be#
i Ka sia” po wsta #a rze czy wi %cie nie d#u go
po po wro cie Dvo"áka do Czech, b$ d! cych wte -
dy cz$ %ci! mo nar chii habs bur skiej, o czym
przy po mi na dwu g#o wy orze# nad kon tu arem
ba ru w I ak cie. Dru ga pan to mi ma, to ja ka% bar -
dziej wspó# cze sna dys ko te ka, któ ra po prze -
brzmie niu uwer tu ry oka zu je si$ swoj skim, s#o -
wia+ skim, ch#op skim, pie k#em.

Kie dy w ostat nim ak cie ksi$& nicz ka na k#o -
nio na przez spryt ne go owcza rza ra do %nie
zno si pa+sz czy zn$ (gdy by te go nie uczy ni #a tra -
fi #a by do pie k#a) ch#o pi wi wa tu j! na jej cz$%':
Sláva kn#$ne, sláva, sláva. A po nie wa& %pie -
wa j! z I bal ko nu pod %wie tlo nej w tej sce nie wi -
dow ni wy ni ka tro ch$, &e ksi$& nicz ka znio s#a
pa+sz czy zn$ nam wszyst kim, wi dzom. Pa+sz -
czy zna w te atrze ope ro wym, to chy ba wy s#u -
chi wa nie oper… Gdy po dzie li #em si$ tym spo -
strze &e niem z re &y se rem i cho re ogra fem
Hen ry kiem Kon wi+ skim stwier dzi#, &e mo je
wnio sko wa nie idzie zbyt da le ko.

MA REK BRZE0 NIAK

„Dia be" i Ka sia” – sce na zbio ro wa

Ilo na Ka plová (Ka sia) i %árka Mar&álová (Ma ma Ka si).

Czy czart 
to dia be#?
Slezské Di va dlo z Opa vy w By to miu
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I No wy utwór Ry szar da Ga bry sia

Wdru g# nie dzie l$ Ad wen tu, ja ko
post lu dium do zor ga ni zo wa ne go

przez %l# skie To wa rzy stwo Mu zycz ne Fe -
sti wa lu „Gor czyc ki in an ti co e mo der no”,
w ko &cie le &w. Jac ka w By to miu, &wi# -
ty ni zwi# za nej z po sta ci# pa tro na im pre -
zy, za brzmia 'a pra pre mie ra kan ta ty Ry -
szar da Ga bry sia opar tej na Psal mie 23
oraz in nych wer sach z Psa' terz, za ty tu 'o -
wa nej Pa stor Bo nus. Nad zwy czaj sil -
na eks pre sja i wzru sza j# ca uczu cio wo&(
pó' go dzin ne go dzie 'a bar dzo uj$ 'a pu -
blicz no&(, któ ra zgo to wa 'a ar ty &cie owa -
cj$ na sto j# co, gdy tyl ko umil k'y dzwo -
ny ko &ciel ne pu en tu j# ce ów utwór, tak jak
na ka zu je par ty tu ra.

Mi ja j# cy rok mo) na chy ba na zwa(
w kom po zy tor skim )y cio ry sie twór cy
„Do bre go Pa ste rza” ro kiem kan tat, po -
wsta 'y bo wiem a) trzy: Tren dla Ja -
na Sztwiert ni na bia 'y g'os i in stru men ty
be skidz kie Jó ze fa Bro dy oraz ka me ral ny
ze spó' &pie wa czy, Voy el les de Ar thur
Rim baud po wsta 'e na kwiet nio wy Fe sti -
wal Pra wy ko na* NO SPR i wspo mnia ny
Pa sterz, w któ re go ro l$ wcie li' si$ wy bit -
ny wo ka li sta i im pro wi za tor m'o de go po -
ko le nia Woj ciech Myr czek, ba ry ton, asy -
stent w ka to wic kim In sty tu cie Jaz zu,
te go rocz ny zwy ci$z ca &wia to we go kon -
kur su wo ka li stów jaz zo wych w Mon treux.
Pa triar ch# by' je go oj ciec, Adam, bas i za -
ra zem ak tor Te atru Pol skie go w Biel sku -
-Bia 'ej, a za ko cha n# „Su la mit k#” Sa bi -
na Myrcz ków na, stu diu j# ca w ka to wic kiej
Aka de mii Mu zycz nej kom po zy cj$ i aran -
)a cj$ jaz zo w#, ob da rzo na pi$k nym, zmy -
s'o wym al tem. 

Nie by' by Ry szard Ga bry& so b#, gdy by
nie uwi k'a' swo jej mu zy ki w alu zje i kon -
tek sty. S'y cha( by 'o mo tyw Pa ste rza -Pro -
ro ka z ope ry Król Ro ger Ka ro la Szy ma now -
skie go, kie dy in dziej swo bod ne echo mo te tu
„pa ster skie go” Wa c'a wa z Sza mo tu',
a wcze &niej krót ki i w dzi siej szym ju) du -
chu roz wi ni$ ty w# tek z po cz#t ku Com ple -
to rium Gor czyc kie go, we d'ug nut wy obra -
)o nych na ta bli cy pa mi#t ko wej w kruch cie
ko &cio 'a %wi$ te go Jac ka. Par ty tu r$ za adre -
so wa' au tor „Bi to mien sis Si le si ta ad Ho no -
rem”, ku uczcze niu pa mi$ ci pó+ niej sze go
ka pel mi strza kró lew skie go na Wa we lu,
pa mi$ ta j#c o &l# skim po cho dze niu Gor czy -
cy (tak brzmia 'o w'a &ci we na zwi sko Gor -
czyc kie go, odzie dzi czo ne po ro dzi cach,
wol nych i bo ga tych kmie ciach z Roz bar ku).
Ten szcze gó' bio gra ficz ny sk'o ni' kom po -
zy to ra do wpro wa dze nia ja ko mot ta kan ta -
ty opo wie &ci o ziarn ku gor czycz nym
z Ewan ge lii %w. Mar ka. Mot to to po da 'a so -
lo dy ry gent kaAn na Szo stak za raz po in au -
gu ra cyj nym gon gu. Jej „echem” by 'a Alek -
san dra Po ni szow ska, co z'o )y 'o si$
na przej mu j# cy du et „aniel skich” g'o sów.
Bez w#t pie nia idzie Ry szard Ga bry& ory gi -
nal n# dro g#, zu pe' nie ina czej pod cho dz#c
do form wo kal no -in stru men tal nych, a tak -
)e a cap pel la, ani )e li Gó rec ki, Ki lar czy Pen -
de rec ki. Do k#d zmie rza? Nie by 'a bym, za -
sko czo na, gdy by na st$p n# pre mie r# oka za 'a
si$ ope ra, ja kiej jesz cze nie by 'o. 

MAG DA LE NA DZIA DEK

fil mu o Ja nie Sztwiert ni wy re )y se ro wa -
ne go przez Dag ma r$ Drza zg$. Obec nie
pro duk cj$ t$ – dzie 'o ze spo 'u „Si le sia
Film” wy emi to wa 'a sza cow na TVP
Kul tu ra. Film za ty tu 'o wa no mu zy ka
i ci sza. Wspó' two rzy li go Mie czy s'aw
Chu dzik (au tor zdj$() i Adam Mar szo -
'ek (mon ta )y sta), a ze stro ny Uni wer -
sy te tu %l# skie go (wspó' fi nan su j# ce go
pro duk cj$) pra ca mi do wo dzi' Hu bert
Mi& ka. Po mys' na film nie by' spe cjal -
nie od kryw czy, jed nak w tym przy pad -
ku spraw dzi' si$ zna ko mi cie. Sko rzy -
sta no z kon wen cji „fil mu o fil mie”,
do ku men tu j#c dzia 'a nia gru py stu den -
tów In sty tu tu Mu zy ki, któ rzy wraz
z Hu ber tem Mi& k# w ro li Ci ce ro ne
od wie dza li miej sca, w któ rych )y'
i two rzy' bo ha ter fil mu. A wi$c po ko -
lei: dom uro dze nia (obec nie opusz -
czo na ru de ra), ewan ge lic ki dom sie rot,
wi &la* ska szko 'a po wszech na, cie szy* -
ski In sty tut Mu zy ki – on gi& m$ skie Se -
mi na rium Na uczy ciel skie, w któ rym
uczy' si$ przy sz'y ar ty sta pod staw mu -
zy ki, ka to wic ka Aka de mia Mu zycz -
na, gdzie stu dio wa' kom po zy cj$ i gdzie
prze cho wy wa na jest je go r$ ko pi &mien -
na spu &ci zna. Po ka za no du )o do ku men -
tów, prze pro wa dzo no wy wia dy z oso -
ba mi pa mi$ ta j# cy mi kom po zy to ra oraz
z ty mi, któ rzy mie li co& do po wie dze -
nia o je go mu zy ce, umie j$t nie wy ko rzy -
sta no wa lo ry geo gra ficz ne miejsc od -
wie dzo nych w zwi#z ku z re ali za cj#
fil mu. Dru gi nurt nar ra cji – pro ces
„wci# ga nia si$” stu den tów w two rzo n#
hi sto ri$, wy pad' szcze gól nie atrak cyj -
nie, gdy) obok zwy cza jo we go kon -
stru owa nia s'ow ne go ko men ta rza po s'u -
)o no si$ mu zy k#. Za re je stro wa no
frag men ty wy ko na* utwo rów Sztwiert -
ni (w tej ro li wy st# pi li pe da go dzy cie -
szy* skiej pal ców ki – w tym To masz Or -
low ja ko au tor &wiet nej im pro wi za cji
or ga no wej na te mat z sztwiert niow skiej
nie do ko* czo nej sym fo nii), za& za da -
niem ka) de go cz'on ka gru py by 'o twór -
cze od nie sie nie si$ do utwo rów
Sztwiert ni – s'y sze li &my kil ka zgrab -
nych im pro wi za cji na je go te ma ty, gra -
nych w ró) nych kon wen cjach, od kla -
sycz nej do jaz zo wej. 

Pen de rec ki a !l"sk

Ob cho dzo ny z nie zwy k'ym roz ma -
chem ju bi le usz 80. uro dzin Krzysz -

to fa Pen de rec kie go, któ re go ak cen tem by'
m. in. kon cert dzie' kom po zy to ra pod je -
go w'a sn# dy rek cj# w NO SPR (29 li sto -
pa da, ko &ció' &w. Pio tra i Paw 'a), za ch$ -
ca do przyj rze nia si$ cho( by po bie) nie
miej scu, ja kie za j$ 'a mu zy ka kom po zy -
to ra w &l# skiej kul tu rze mu zycz nej.
Oczy wi &cie na pierw szym miej scu jest
NO SPR, ja ko or kie stra, któ ra s'u )y 'a mu -
zy ce Pen de rec kie go nie mal od po cz#t ku
je go ka rie ry – ju) w 1962 ro ku pre zen -
to wa 'a pod dy rek cj# Ja na Kren za Ka non
na „War szaw skiej Je sie ni”, a po tem re -
gu lar nie na gry wa 'a je go utwo ry oraz
wy ko ny wa 'a je w kra ju i za gra ni c#. Nie
mniej sze za s'u gi ma Fil har mo nia %l# -
ska – to z mu zy ka mi tej or kie stry zre ali -
zo wa ny zo sta' de biut Pen de rec kie go
na war szaw skim fe sti wa lu; by' to
rok 1959, a gra no Stro fy. Na gra nia ra dio -
we i wy ko na nia war szaw sko je sien ne na -
le )a 'o by jed nak za li czy( bar dziej
do „ogól no pol skiej” ni) &l# skiej re cep cji
Pen de rec kie go, ja ko )e by 'y or ga ni zo wa -
ne, a i fi nan so wa ne przez in sty tu cje cen -
tral ne. „%ci &le &l# ski” roz dzia' obec no &ci
Pen de rec kie go w Ka to wi cach i oko licz -
nych mia stach roz po cz#' si$ w za sa dzie
po 1989 ro ku, kie dy za cz#' si$ kszta' to -
wa( au ten tycz ny (mniej wi$ cej) re gio na -
lizm w kul tu rze. War to wy mie ni( przy -
naj mniej trzy wca le nie bo ga te &l# skie
fe sti wa le, któ re w'# czy 'y w swój re per -
tu ar utwo ry Pen de rec kie go, i to te „wiel -
ko ga ba ry to we”, wy ma ga j# ce wiel kiej
or kie stry, chó ru i so li stów. Cie szy* skie
„Vi va il can to” zdo by 'o si$ w 1997 ro ku
na pre zen ta cj$ Pol skie go Re qu iem.
Na „%l# skich Dniach Mu zy ki Wspó' cze -
snej” pre zen to wa no m.in. Sie dem bram
Je ro zo li my (2000). Biel ski Fe sti wal Kom -
po zy to rów Pol skich po &wi$ ci' mu zy ce
Pen de rec kie go ca '# edy cj$ w 2005 ro ku
i rów nie) w tym ro ku uczci' je go okr# -
g'e uro dzi ny kon cer tem. Na wszyst kich
tych im pre zach Pen de rec ki po ja wi' si$
oso bi &cie ja ko dy ry gent. Mo) na wi$c
uczci wie po wie dzie(, )e na %l# sku jest on
„do brze obec ny”. 

#y cie Ja na Sztwiert ni 
ze kra ni zo wa ne

Ju)nie raz in for mo wa li &my na tych
'a mach o dzia 'a niach In sty tu tu

Mu zy ki U% w Cie szy nie ma j# cych
na ce lu pro pa go wa nie twór czo &ci kom -
po zy to ra i pe da go ga Ja na Sztwiert ni,
zmar 'e go w wie ku za le d wie 29 lat
w hi tle row skim obo zie kon cen tra cyj -
nym w Gu sen. Dzia 'a nia te kon ty nu uje
ju) dru gie po ko le nie cie szy* skich pe -
da go gów – zo sta 'y one za ini cjo wa ne
w la tach 70. XX wie ku przez Ry szar -
da Ga bry sia i je go wspó' pra cow ni -
ków. W obec nych cza sach do dys po-
zy cji en tu zja stów Sztwiert ni s# nie po -
mier nie bar dziej sku tecz ne &rod ki 
– w tym ki no. Jesz cze przed wa ka cja -
mi od by 'a si$ w ka to wic kim ki nie
„Ko smos” pre mie ra do ku men tal ne go
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w pra cach ko mi sji li kwi da cyj nej te go
ugru po wa nia do 1949 r. 1 lu te go 1949 ro -
ku zo sta! aresz to wa ny w Ka to wi cach
przez UB, prze "y! okrut ne #ledz two
na Ra ko wiec kiej w War sza wie. Wi$ zio -
ny, mal tre to wa ny na wol no#% wy szed!
po 81 mie si& cach.

Jesz cze w cza sie oku pa cji „Kor dian”
roz po cz&! po szu ki wa nia swo jej na rze czo -
nej – wiel kiej mi !o #ci swe go "y cia – He -
le ny Kli mas. Jej lo sy od czy ta% mo" na ze
wspo mnie' dru ko wa nych w „(l& sku”
(2010, nr 5, 8) i po wtó rzo nych we wzru -
sza j& cej ksi&" ce wspó! au tor stwa Jó ze fa
Mu sio !a pt. „Kor dian” i He le na. Hi sto -
ria mi !o "ci ze zbrod ni# pa$ stwa w tle
(2011 r.). Zna jo mo#% Do mi ni ka i He le -
ny za cz$ !a si$, gdy He le na ja ko 17-let -
nia uczen ni ca biel skie go gim na zjum za -
ko cha !a si$ w przy stoj nym ofi ce rze i po -
zo sta !a mu wier na przez wie le lat, trud -
nych lat – gdy z ro dzi ca mi prze "y wa !a
sy be ryj skie wy gna nie, wyj #cie z so -
wiec kiej Ro sji wraz z ar mi& An der sa i po -
wrót do Pol ski na "y cze nie Do mi ni ka
w 1946 ro ku. Po sied miu la tach spo tka -
li si$ w Cze cho wi cach – Dzie dzi cach,
#lub wzi$ li w S!u bi cach nad Od r& i za -
miesz ka li w Ka to wi cach, gdzie Do mi nik
pra co wa! po woj nie. W 1948 i 1949 ro -
ku uro dzi li si$ ich sy no wie. W dniu na -
ro dzin dru gie go sy na Do mi nik zo sta!
aresz to wa ny. M!o da, osa mot nio na He le -
na Da now ska, wspie ra na przez mat k$,
mu sia !a so bie po ra dzi% z dwój k& ma !ych
dzie ci przy bar dzo skrom nych #rod kach
fi nan so wych. Pi$% lat nie zna !a miej sca
po by tu m$ "a, nie otrzy ma !a "ad nych wie -
#ci o je go lo sie. Do pie ro po og!o sze niu
wy ro ku i ska za niu go na 13 lat wi$ zie -
nia na wi& za !a z nim kon takt. Sp$ dzi!
w wi$ zie niu pra wie 8 lat oskar "o ny
o pró b$ oba le nia ustro ju PRL. Wy rok zo -
sta! umo rzo ny z po wo du bra ku do wo -
dów, ze zwo lo no wów czas na ogra ni czo -
n& ko re spon den cj$. 

Ty le hi sto rii, au ten tycz nych fak tów
do ku men to wa nych w pi sar stwie Mu sio -
!a na pod sta wie wy do by tych akt s& do -
wych, prze pro wa dza nych wy wia dów,
a g!ów nie kon tak tu z pa ni& He le n&. Ów
tra gicz ny los zna laz! do pe! nie nie w wy -
da nych li stach, któ re cu dem oca la !y
i sta no wi& swo iste #wia dec two nie -
zwy k!ej wi$ zi mi$ dzy oboj giem. Tu od -
kry wa my ludz k& tra ge di$ ubra n& w s!o -
wa, cza sem nie po zor nie wy ra "o ne
uczu cie, gdy obo je #wia do mi by li, "e to
nie s& zwy k!e li sty, czy li in tym na,
chro nio na roz mo wa dwoj ga bar dzo
bli skich so bie lu dzi; wie dzie li, "e
wszyst ko b$ dzie czy ta ne przez ob -
cych, po twier dza j& cych okrut n& pie cz$ -
ci& „ocen zu ro wa ne” wkra cza nie w cu -
dze "y cie. (wia do mie wi$c mu sie li
za cho wa% dy stans, z bie giem cza su
co raz trud niej ukry wa ny, pró bu j&c na -
wza jem si$ wspie ra%.

Jó zef Mu sio!, da rzo ny na pew no
wiel kim za ufa niem, zdo !a! na k!o ni%
wdo w$ po „Kor dia nie”, pa ni& He le n$
Da now sk&, do opra co wa nia i opu bli ko -
wa nia li stów uzu pe! nio nych zwi$ z!ym
ko men ta rzem. Li sty zo sta !y u!o "o ne
chro no lo gicz nie: pierw sze, z okre su

o ro bek twór czy Jó ze fa Mu sio !a
kla sy fi ko wa ny w ka te go rii li te ra -
tu ry fak tu nie jest ob cy czy tel ni -

kom „(l& ska”. Au tor, (l& zak z uro dze nia
od wie lu lat miesz ka j& cy w War sza wie,
by% mo "e po wo do wa ny swo ist& no stal gi&
wy do by wa z nie pa mi$ ci bo ha ter skie i pa -
trio tycz ne dzie je swo ich kra jan, by udo -
wad nia% ich pol skie ro do wo dy, wi$ zi
z kra jem, a rów no cze #nie za zna cza% wiel -
kie hi sto rycz ne tra ge die oso bi ste wy bra -
nych bo ha te rów. W#ród nich szcze gól ne
miej sce zaj mu je Do mi nik )dzie b!o -Da -
now ski „Kor dian”. J. Mu sio! po #wi$ ci! mu
roz dzia! w ksi&" ce pt. Od Wal len ro da
do Kor dia na. Dra ma tycz ne %l# za ków
wy bo ry (wyd. 2000 r.). Chro ni&c od za po -
mnie nia m.in. dzia !al no#% do wód cy zgru -
po wa nia „*el bet” AK w Kra ko wie, przed -
sta wi! je go hi sto ri$. D. )dzie b!o uro dzo -
ny w Ja strz$ biu w 1914 ro ku ab sol went
ryb nic kie go gim na zjum, (obec nie I Li -
ceum Ogól no kszta! c& ce go im. Po wsta' -
ców (l& skich), uko' czy! Aka de mi$ Han -
dlo w& w Kra ko wie i sta! si$ tam do wód -
c& pod ziem nej ar mii w cza sie oku pa cji.
Uchro ni! dwu krot nie Kra ków przed znisz -
cze niem wiel kie go dzie dzic twa na ro do -
we go. Za bo ha ter stwo i pra c$ w kon spi -
ra cji zo sta! od zna czo ny m.in. Krzy "em
Vir tu ti Mi li ta ri, Krzy "em Wa lecz nych,
Z!o tym Krzy "em za s!u gi z Mie cza mi.
Po za ko' cze niu woj ny za ufa! roz po rz& -
dze niu o le ga li za cji AK i wzi&! udzia!
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biel skie go, do wo dz& ro dz& ce go si$
uczu cia, cza sem s& p!o chli we, za lot ne,
a od po wia da na nie doj rza !y, od po wie -
dzial ny m!o dy 25-let ni cz!o wiek, któ ry
w zwi&z ku z ko bie t& szu ka! cze go#
g!$ bo kie go i trwa !e go. Cz$#% dru ga
obej mu je li sty z Sy be rii. Po cz&t ko wo
He le na na wet nie wie, czy tra fia j&
do ad re sa ta, cho% kil ka otrzy ma nych
kar tek po zwa la to po twier dzi%. Po prze -
dza j& je sy bir skie wspo mnie nia i prze -
"y cia zwi& za ne ze #mier ci& oj ca.
W strasz nych wa run kach przy "y ciu
utrzy mu je na dzie ja spo tka nia po nie -
ludz kim cza sie. 

Cz$#% trze ci& za pe! nia j& li sty po wo jen -
ne wy mie nia ne mi$ dzy ma! "on ka mi,
gdy "y cie zgo to wa !o im okrut ny los. G!$ -
bo ki sens tej ko re spon den cji od czy ta!
pi$k nie au tor po s!o wia – prof. Jan Ma lic -
ki, zwra ca j&c uwa g$ na isto t$ zwi&z ku
„[…] ko cha j& cych si$ lu dzi. Ko bie -
t$ – pra gn& c& w swej ci cho #ci nor mal ne -
go, a po wta rza ne go przez stu le cia ludz -
kie go "y cia – i M$" czy zn$, wpl& ta ne go
w wiel kie m!y ny hi sto rycz nych zda rze'
[…]”. Lek tu ra li stów bu dzi w czy tel ni ku
trau ma tycz ne od czu cia, mi mo po dzi wu
dla wiel ko #ci uczu cia, któ re zdo !a !o
prze trwa% tak trud ny i d!u gi okres roz !& -
ki. Nie ma w tych zwie rze niach pro stych
spraw, a jest wal ka o uczu cia sy nów, któ -
rzy nie ro zu mie j& nie obec no #ci oj ca, je -
go prób po mo cy przez ja kie# do#% wy du -
ma ne wska zów ki wy cho waw cze: „wy -
cho waj sy nów jak naj le piej na przy -
sz!ych do brych oby wa te li na szej uko cha -
nej Oj czy zny Lu do wej” – brzmi& ce
mniej wia ry god nie. Sam nie utra ci! wia -
ry w lu dzi, ale te go sa me go nie zdo !a! wy -
móc na "o nie – de kla ro wa !a, "e nie b$ -
dzie uczy !a wia ry w lu dzi. „Na ucz ich mi -
!o #ci – po trzy kro% mi !o #ci – wszyst kich
i wszyst kie go” na pi sa!, przy wi& zu j&c
wiel k& wa g$ do wy cho wa nia m!o dych lu -
dzi. Pi sa! li sty do swych dzie ci i bli skich.
Sy no wi roz po czy na j& ce mu na uk$ szkol -
n& "y czy!, by szko !a spo wo do wa !a
„ukszta! to wa nie war to #ci umy s!o wych
oraz za let ser ca, du cha i cha rak te ru”,
a przy dzie lo ne kart ki pa pie ru cza sem
prze zna cza! na ko re spon den cj$ ze swo -
j& ro dzi n&. Wal czy! o praw d$ i szcze ro#%
w "y ciu ro dzin nym. „Wo l$ praw d$” – pi -
sa! „i bo le#% jest wznio s!a” – ko' czy!.
Naj trud niej sze do prze trwa nia by !y #wi$ -
ta i wa" ne rocz ni ce ro dzin ne. Szcze gól -
nie wzru sza j& cy i pi$k ny jest list za wie -
ra j& cy "y cze nia dla He le ny z oka zji
rocz ni cy ich #lu bu, gdzie ka" de s!o wo ma
wiel k& moc. 

Wa lo ry pu bli ka cji wy da nej przez Bi -
blio te k$ (l& sk& w bi blio fil skiej sza cie
pod no sz& sko pio wa ne r$ ko pi sy, ko per ty
z tra gicz ny mi zna ka mi cza sów: „Sta li no -
gród”, „ocen zu ro wa ne”, „cen zu ro wa no”
za miesz czo ne obok prze pi sa nych li stów.
Pe! na wy ra zu jest ok!ad ka za pro jek to wa -
na przez Mar t$ Ga lisz.

Ksi&" ka jest wa" na, nie za wie ra zwy -
czaj nych li stów – przy wra ca pa mi$%
o prze sz!o #ci od stro ny cz!o wie cze go 
lo su. 

EDY TA KO REP TA

D

Jó zef Mu sio!: Dra mat za kl! ty w li stach, Wy -
daw nic two Bi blio te ka "l# ska w Ka to wi cach,
Ka to wi ce 2013, s. 625 + 22 nlb.
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dy otwo rzy am prze sy k
z ksi k, by am prze ko na na, e
to ja ka po my ka. Nie znam

si na li te ra tu rze po dró ni czej, sa ba zna -
jo mo geo gra fii i hi sto rii po za eu ro pej -
skiej dys kwa li fi ku je mnie w przed bie -
gach od fa cho we go oma wia nia cho by
naj wspa nial szych prze wod ni ków, wspo -
mnie i re la cji. Po tem prze szam do lek -
tu ry, en tu zja stycz nych, a jak e ina czej,
no tek na okad ce, któ re za sia y po dej rze -
nie, e mo g roz sma ko wa si w tej po -
wie ci bez ko niecz no ci go rcz ko we go
prze rzu ca nia stron, czy po rzu ce nia lek -
tu ry w ogó le. 

Sam po cz tek przy wo dzi na myl po -
wie ci po dob ne do Da na Brow na, kto
otrzy mu je dziw n wia do mo, sta no wi -
c za po wied hi sto rii, któ ra zmie ni je -
go y cie. Po d y po wie cie w po go ni
za ar te fak tem, któ re go ujaw nie nie zmie -
ni hi sto ri wia ta, a przy naj mniej li te ra -
tu ry, sztu ki, na przy kad od kry je kto jest
au to rem sztuk przy pi sy wa nych Szek spi -
ro wi lub po zna ta jem ni c ukry t w ob -
ra zach Hie ro ni ma Bo scha, Le onar da
czy Rem brand ta. So wem roz wi e za -
gad k, tyl ko nie za wsze b dzie mia
mo li wo si ni po dzie li, bo da ny
skarb znik nie po now nie, zo sta nie znisz -
czo ny itd., po dro dze dziel ny bo ha ter,
ewen tu al nie we spó z ge nial nym spe cja -
li st od in ter pre ta cji sym bo li mu si unik -
n mier ci z rk psy cho pa tycz ne go
mor der cy, wy san ni ka taj ne go zwiz ku
rz dz ce go wia tem – tem pla riu szy,
wol no mu la rzy, je zu itów itp. Ksi ki
po wsta e we dug po dob ne go sche ma tu
za la y na sze ksi gar nie i sa lo ny pra so -
we po nie by wa ym suk ce sie Da na Brow -
na, w tym ro ku wra ca j ce go z ko lej nym
od grze wa nym ko tle tem, czy li mor der -
stwa mi in spi ro wa ny mi Bo sk Ko me di. 

Jak na tym tle – szmi ro wa tej, w naj -
lep szym wy pad ku le d wo przy zwo itej li -
te ra tu ry – wy pa da Za baw ka Bo ga pol -
skie go pi sa rza? Sko ro naj pierw zwró ci -
am uwa g na okad k to i od niej roz -
pocz n – otrzy ma li my do rk po wie
sta ran nie wy da n, opa trzo n ad ny mi
zdj cia mi, uzu pe nio n o ma py i ry sun -
ki tro ch na wi zu j ce do kon wen cji
no tat ni ka z po dro y (vi de In dia na Jo nes
i je go opra wio ne w skó r po ó ke no -
tat ni ki), sta no wi ce przy jem no dla
oka. Po wie czy ta si zbyt bar dzo
szyb ko, co stwier dzam z nie ka ma nym
a lem. Ko lej ne eta py po dró y nar ra to -
ra i je go o ny w lad naj pierw za prze -
sy k An drze ja do klasz to ru wi tej Ka -
ta rzy ny na Sy na ju, na stp nie do Zie mi
wi tej, Etio pii, Pro wan sji. W nie któ rych
miej scach jed nak au tor cz sto si po wta -
rza, w czym przy po mi na bel fra sta ra j -
ce go si, by uczniom nie umkn a gów -
na myl. I tak na po czt ku czwar te go roz -
dzia u au tor two rzy al go rytm, tak to na -
zy wa, roz wi zy wa nia za gad ki, któ ry
przed sta wia w for mie rcz nych no ta tek,
aby po tem jesz cze raz tok ro zu mo wa nia
stre ci w nar ra cji. Wy da je si, e ta ki
za bieg w nie tak znów ob szer nej ksi -
ce, jest nie po trzeb ny. Po dob nie jak kil -
ka krot ne wy mie nie nie eta pów po dró y,

woj ny na Bli skim Wscho dzie i nie po -
d a za nim go to wy na wszyst ko mor -
der ca – al bi nos. 

W tek Ar ki Przy mie rza  czy ra czej
Za baw k Bo ga z przy go da mi In dia ny
Jo ne sa i ten wa nie pier wo wzór przy -
wo u j z sen ty men tem. Spod pió ra Ta -
de usza Biedz kie go otrzy mu je my in te li -
gent n roz ryw k, w któ rej po pu la ry za -
tor skie pas su sy nie za kó ca j przy jem -
no ci czy ta nia, za pro jek to wa ne go na co
naj mniej dwóch po zio mach – ja ko przy -
go do wej opo wie ci o po szu ki wa niu
skar bu, ja ko opo wie ci po dró ni czej,
wresz cie – co naj trud niej sze, bo wy ma -
ga j ce sub tel no ci – ja ko opo wie ci
o po szu ki wa niu od po wie dzi na dr -
cz ce py ta nia, o tym, e cza sem uciecz -
ka na dru gi kra niec wia ta mo e by zu -
pe nie nie po trzeb na. In ny mi so wy, e
nie trze ba jak po le ca Eli za beth Gil bert
je, mo dli si, ko cha we Wo szech,
In diach, na Ba li, Tyl ko e wa ci we
miej sce jest cz sto zu pe nie bli sko.
A gdzie – to ka dy mu si od kry w wa -
snej po dró y w gb sie bie. 

Dla mnie sa mej za z tej lek tu ry wy -
py wa wnio sek – nie ba si ksi ek
o po dró ach, na wet je li si nie do ko -
ca wie gdzie le y Sa moa. 

MI REL LA SIE DLA CZEK -MI KO DA
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uzu pe nio ne jesz cze przez ma p. Za cz -
am wic oba wia si, e roz wi za nie
oka e si zbyt szyb ko od kry te, ba nal ne.
Nie do ce ni am au to ra i po raz ko lej ny mi -
le si roz cza ro wa am. 

Biedz kie mu uda o si za cho wa rów -
no wa g mi dzy ob ja nie nia mi hi sto -
rycz no - geo gra ficz ny mi a nar ra cj, co
by wa trud ne, gdy przy po mni my so bie
kil ku stro ni co we wy ka dy w po wie ciach
Al fre da Szklar skie go, Zbi gnie wa Nie -
nac kie go z tru dem uda j ce dia lo gi. Fa -
bu a obej mu je trzy per spek ty wy cza so -
we, po wie roz po czy na si od otrzy ma -
nia ta jem ni cze go li stu, nie mal e z za -
wia tów, gdy je go nadaw ca daw no
wy klu czy si z y cia nar ra to ra. Za ry so -
wa na w li cie ta jem ni ca ska nia nar ra to -
ra, któ ry ma przez czy tel ni ka by uto -
sa mia ny z au to rem, do pod j cia po dró -
y i od na le zie nia ty tu o wej za baw ki
Bo ga. Do prze le dze nia hi sto rii te go
przed mio tu po trzeb ne s wia dec twa
ma te rial ne i tych do star cza j r ko pi -
sy – z I i XIII wie ku. Jed nym z bo ha te -
rów jest Je fra im, to wa rzysz po dró y bo -
ha te rów Ewan ge lii, je go wnuk Al fe usz,
na stp nie ta jem ni czy tem pla riusz Raj -
mund, au tor za szy fro wa nej wia do mo ci
o umiesz cze niu skar bu, któ ra prze trwa -
a osiem stu le ci ukry ta w trak ta cie
o upra wie ro li w pro wan sal skim klasz -
to rze cy ster sów. W tle wiel ka hi sto ria
Zie mi wi tej, bun tu y dów prze ciw ko
Rzy mia nom, wo jen krzy o wych, bu do -
wa nia le gen dar nej po t gi za ko nu tem pla -
riu szy, za cho wa nia kul tu pierw szych
chrze ci jan w etiop skich wi ty niach.
Zwasz cza w tek etiop ski jest nie zwy -
kle cie ka wy, ja ko e ten kraj rzad ko by -
wa miej scem wy praw pol skich tu ry stów.
Po dej rze wam, e zwie dza nie Zie mi
wi tej z ksi k Ta de usza Biedz kie go
u bo ku to cie ka wy po mys na gb sze
prze y cie wi dzia nych ob ra zów, wik -
szo tu ry stów ska nia si do go rcz ko -
we go ro bie nia zdj, fil mów, po dzi -
wia nie zo sta wia jc na pó niej, naj le piej
w do mu. Bo ha te ro wie pod sta wo wy ka -
non tu ry stycz ny ma j za so b, mo g
wic za j si le dze niem zna ków cza -
su, tym bar dziej e po szu ku j miejsc,
któ re wi dzie li bo ha te ro wie z I i XII wie -
ku, nie któ re sta no wi praw dzi we za sko -
cze nie jak cho by ba se ny ta ra so we
w Hie ra po lis (dzi siej sze Pa muk ka le),
a myl o Ma ryi ko rzy sta j cej z do bro -
dziejstw go r cych wód wy da je si z pol -
skiej per spek ty wy do eg zo tycz na. 

Ca o tek stu wzbo ga ca j pik ne
zdj cia ilu stru j ce dzi siej szy stan opi -
sy wa nych miejsc, ksi ka sta je si wy -
sma ko wa n ar ty stycz nie pro po zy cj
pre zen tu dla mi o ni ków za ga dek hi sto -
rycz nych spod zna ku po wie ci Ar tu ra
Pe rez -Re ver te, w któ rych od si y mi -
ni wa niej sza jest umie jt no de ko -
do wa nia szy frów. Jed no cze nie przy go -
dy nar ra to ra i je go o ny s jak by skro -
jo ne na mia r zwy ke go czy tel ni ka, au -
tor ku pu je zwy ky bi let lot ni czy, pla nu -
je po dró po za biu rem tu ry stycz nym,
jed nak nie na ra a si su bom spe -
cjal nym, o ma y wos nie wy wo u je

G

Ta de usz Biedz ki, Za baw ka Bo ga, Ber nar -
di num, Pel plin 2013 
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opi sa nie sztu ki. W pierw szej z nich ma -
my do czy nie nia z roz bra ja niem tek stów
nar ra cyj nych. Od no si si wra e nie, e ma -
te ria jest tu naj bar dziej skon den so wa na,
roz pra wy s tu naj yw sze, a usta le nia naj -
cie kaw sze. Dwie pra ce zwra ca j szcze gól -
n uwa g, No we „wia to od czu cie” w pol -
skich utwo rach dla dzie ci w XXI wie ku A.
Ba luch oraz Czy ta nie – naj sku tecz niej sz
me to d wy cho waw cz W. Ma tras -Ma sta -
lerz. Do mi nu j cym tek stem jest No we
„wia to od czu cie”..., któ ry wpro wa dza
ta kie, nie zbd ne dla dal szej lek tu ry po j -
cia jak gra z tra dy cj, de kon struk cjo nizm
w od bio rze tek stu, zde kom po no wa nie
i prze mie sza nie sen sów. So wa -klu cze
przy wo a ne przez au tor k ha so wo okre -
la j rze czy wi sto li te rac k, ja k przy -
szo od czy ty wa wspó cze sne mu dziec -
ku. Rze czy wi sto, do daj my nie a tw, bo
pyn n, pod le ga j c nie zli czo nym i ró -
no rod nym no wo cze snym pre sjom.

Ko lej ne szki ce uka zu j pro ble ma ty k
ist nie nia dzie a li te rac kie go oraz, co no -
we, on to lo gii sa me go od bior cy w kon tek -
cie per cy po wa nia, przy swa ja nia i uwew -
ntrz nia nia nar ra cji, wy wo u jc py ta nia
o sto su nek utwo ru do tra dy cji, o in ter tek -
stu al no pierw szych lek tur. Oma wia si
tu ba nie post mo der ni stycz ne, a tak e za -
miesz cza in ter pre ta cje kon kret nych dzie,
tak e tych „obar czo nych ka no nicz ny mi
od czy ta nia mi” (np. „Ania z Zie lo ne go
Wzgó rza”). Znaj dzie my tu tak e ana li zy
tek stów spe nia j cych de fi ni cyj ne wy mo -
gi hor ro ru, a tak e tych lo ku j cych si
mi dzy po rad nic twem a li te ra tu r, któ re
re ali zu j wspó cze sny dy dak tyzm. 

Po nad to au tor ki oma wia j za gad nie nia
obec no ci pci w nar ra cji, in ter tek stu al no -
ci w pi sar stwie T. Prat chet ta. a tak e przy -
gl da j si, „na no wo” po ezji T. Ku bia -
ka (Z. Adam czy ko wa), J. Przy bo sia 
i E. Szel burg -Za rem bi ny (A. Kwiat kow -
ska). Cz pierw sz pod su mo wu je tekst
W. Ma tras -Ma sta lerz o czy ta niu i je go nie -
za prze czal nych wa lo rach psy cho lo gicz -
nych i in te lek tu al nych.

Do mi nan t dru gie go blo ku roz praw jest
pro ble ma ty zo wa nie zja wisk kul tu ry, ilu stro -
wa ne przy ka da mi kon kret nych utwo rów
li te rac kich (np. Bab cia na ja bo ni M. Lo -
be, Brzyd kie ka czt ko, H. Ch. An der se na,
po ezja E. Wa niow skiej i in ne). W tej cz -
ci jed nak tek stem wpro wa dza j cym, zwra -
ca j cym szcze gól n uwa g jest roz pra wa
W la bo ra to rium chil dren stu dies. Dziec ko
i dzie ci stwo w no wo cze snym dys kur sie 
K. Szym bor skiej. Dzie ci stwo zy sku je tu
no wy wa lor, sta je si atrak cyj nym obiek -
tem ba da wy pra co wy wa nych w ostat nim
wier wie czu. Uwa g zwra ca szcze gól nie
za gad nie nie uwi ka nia li te ra tu ry dzie ci cej
w upo li tycz nio ny dys kurs o wy klu cze niu
oraz ca ko wi cie no we uj cie kwe stii dzie -
ci stwa i no we jej ro zu mie nie. Po nad to
w cz ci dru giej znaj du j si tak e nie zmier -
nie in te re su j ce ana li zy i in ter pre ta cje pro -
zy pol skiej i po wszech nej (w roz dzia le Post -
ko lo nia lizm w in dyj skiej li te ra tu rze dla dzie -
ci czy Ste reo typ pcio wy w no wym prze bra -
niu...), jak rów nie cie ka wa roz pra wa
o wy zy ska niu przez po pkul tu r mo ty wów
kul tu ry wy so kiej M. Szy ma skiej.

Cz trze cia to od czy ty wa nie i in ter -
pre to wa nie sztu ki pla stycz nej, a tak e pró -

o we opi sa nie wia ta. Li te ra tu ra
i sztu ka dla dzie ci i mo dzie y
w kr gach od dzia y wa sku pia

w jed nym to mie wspó cze sny na mys
nad „li te ra tu r osob n”, jest tak e do wo -
dem na ist nie nie y wej re flek sji, prze cho -
dz cej na na szych oczach w dys cy pli n
na uko w. Przy miot nik „no we” sy tu uje ów
na mys nie tyl ko dia chro nicz nie, w sze -
ro ko ro zu mia nej po no wo cze sno ci, ale
wprz ga w chro no lo gi ko niecz no kon -
tek stu ali za cji zja wi ska ja kim jest czwar -
ta li te ra tu ra XXI wie ku. Ist nie je ona bo -
wiem, jak wska zu j au to rzy pu bli ka cji
wo bec de kon struk cjo ni zmu, fe mi ni zmu,
gen der, post ko lo nia li zmu oraz in nych
zja wisk kon sty tu uj cych na sz kul tu r.
Bar dzo to wa ne i wie e uj cie, ko niecz -
ne nie ja ko w pro ce sie do wiad cza nia li -
te ra tu ry przez naj mod szych, co nie zna -
czy nie do wiad czo nych czy nie wy ma ga -
j cych czy tel ni ków, bo jak do wo dzi lek -
tu ra to mu, dziec ko dzi siej sze funk cjo nu -
je w kul tu rze zmul ti pli ko wa nej, któ ra wy -
mu sza na nim ko niecz no orien to wa nia
si w cha osie od nie sie, a nie je dy nie zna -
jo mo ci pre -tek stu, sta no wi ce go obec nie
punkt wyj cia, a nie cel czy tel ni cze go do -
wiad cze nia. 

Pu bli ka cja po dzie lo na jest na trzy cz -
ci za ty tu o wa ne ko lej no No we opi sa nie
li te ra tu ry, No we opi sa nie kul tu ry i No we
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ba na zwa nia no wych zja wisk i nur tów
na przy ka dzie ksi ko wej ilu stra cji. Py -
ta nie b d ce za ra zem ty tu em roz dzia -
u – Li te ra tu ra de si gnu czy de sign li te ra -
tu ry? przy no si za ska ku j ce usta le nia
miesz cz ce si w kr gu no wo cze snych od -
czy ta o wol nej grze zna cze. 

Dla cze go tom za su gu je na wyj cie po -
za w ski, eli tar ny obieg aka de mic ki?
Spró buj my wy ka za.

Do bór tek stów za war tych w „No wym
opi sa niu wia ta...” za po wia da prze ni ka nie
si tre ci, in ter tek stu al no form i za gad -
nie. W sa mym uka dzie mo du ów i roz -
praw ca e go to mu od zwier cie dla si ta ten -
den cja, któ r one wszyst kie pró bu j uchwy -
ci i na zwa, a któ ra sta no wi o wy jt ko wo -
ci tej pu bli ka cji. Po red nik lek tu ry, czy to
zdez o rien to wa ny ro dzic czy skon fun do wa -
ny na uczy ciel zy sku j w niej sprzy mie rze -
ca. Wy ja nia i tu ma czy bo wiem nur ty, po -
ka zu je sen sy no we go pa trze nia na li te ra tu -
r, do wo dzi susz no ci i war to ci no wych
od czy ta, przy dzie la miej sce wszyst kim
uczest ni kom tek sto wej gry, czy li au to ro wi,
od bior cy i po red ni ko wi sy tu ujc ich czy -
tel nie „w kr gach od dzia y wa”.

I tak, po su gu jc si po j ciem dia lo gicz -
no ci we wntrz tek sto wej mo g po wie -
dzie, e to zja wi sko za cho dzi i w mo im
(wy pe nio nym tek stem) umy le: nerw
kry tycz no li te rac ki ka e wy szu ki wa in -
ter tek stu al no ci ja ko wa lo ru i cie szy si
ni, zna la z szy. In stynkt psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz ny jed nak do ma ga si ko lej -
no ci. (Cho cia osob n kwe sti jest de pe -
da go gi za cja dys kur su ba da dzie ci cych
w przy wo a nym ju roz dzia le K. Szy bor -
skiej). Na sty ku tych si do ko nu je si i li -
te ra tu ra, i wy bór – ten re al ny, z ksi gar -
skiej pó ki, ale i sym bo licz ny – mo ty wów
i tre ci oraz gry z tre ci.

Nie zbd ny jest ka non, po nie wa po zna -
wa nie, ka do ra zo wo przez ka de osob ne
dziec ko, jest za wsze no we i pierw sze i wo -
bec te go wa nie po zna nia dziec ko de fi -
niu je sie bie, nie wie dzc prze cie, e przy -
cho dzc na wiat w XXI wie ku za sta nie
rze czy wi sto, w któ rej „wszyst ko by o”,
a od po wie dzi na to za sta ne jest de kon -
struk cja czy li gra z kon wen cj, roz pro sze -
nie sen sów, cha os, iro nia, prze su ni cie
zna cze, gro te ska. Bar thow ska opre sja „li -
te ra tu ry wy czer pa nia” nie jest jed nak
pa ra dyg ma tem nadaw czo -od bior czym,
wa ria cja nie jest im ma nent n ce ch li te -
ra tu ry, aby bo wiem two rzy wa ria cje
na le y prze cie zna ga m. Ta k li te rac -
k ga m po wi nien by wy kaz lek tur
pierw szych, pod sta wo wych dla zro zu mie -
nia wspó cze sne go wia ta.

Ma rze niem ci tej go wy by by wy cig
se lek tyw ny z te go wo lu mi nu ja ko kom -
pen dium wie dzy dla ro dzi ców, a po tem
na uczy cie li, wa nie w tej ko lej no ci. 

Jed nak sy tu acja w ja kiej znaj du je si
dzi siej szy czy tel nik szu ka j cy po omac -
ku na ksi gar skich pó kach za wiad cza
rów nie o de kon struk cji i po twier dza jej
prze ja wia nie si dla na stp ne go po ko le -
nia od bior ców. Tak oto li te ra tu ra i y cie
wci sta no wi dla sie bie y wy ob szar in -
flu en cji. 

AGNIESZ KA 
GRZY WA CZEW SKA -KUR PIERZ

N

No we opi sa nie wia ta. Li te ra tu ra i sztu ka dla
dzie ci i mo dzie y w kr gach od dzia y wa,
red. B. Nie spo rek -Szam bur ska, M. Wój cik -
-Du dek, Ka to wi ce 2013. 
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ok 2010, ogo szo ny przez Sejm
Rze czy po spo li tej Pol skiej Ro -
kiem Fry de ry ka Cho pi na, mia

na ce lu uczcze nie 200. rocz ni cy uro dzin
kom po zy to ra. Rok ten przy niós wie le
wy jt ko wych przed si wzi o cha rak -
te rze ar ty stycz nym, na uko wym i po pu -
la ry zu j cym. Wród nich na uwa g
za su gu j pu bli ka cje ksi ko we sy -
gno wa ne m.in. przez In sty tut Cho pi -
now ski, ale tak e in ne in sty tu cje, w tym
za gra nicz ne, któ re w czy y si w ob -
cho dy rocz ni co we. Do jed nej z ta kich
ini cja tyw na le y ksi ka cze skie go
znaw cy li te ra tu ry i kul tu ry pol skiej
Li bo ra Ma tin ka pt. Fry de ryk Cho pin 
v eské li te ra tue, wy da na przez Uni -
wer sy tet l ski w Opa wie. Pu bli ka cja,
jak sam au tor we wst pie za zna cza, nie
ro ci so bie pra wa do mia na wszech -
stron ne go opi su obec no ci mo ty wu
cho pi now skie go w li te ra tu rze cze skiej.
Ba dacz kon cen tru je si na twór czo ci
au to rów uzna nych lub naj bar dziej in te -
re su j cych tek stach, na wi zu j cych
do oso by, mu zy ki pol skie go kom po zy -
to ra. Li bor Mar ti nek do cie ka nia mi
obej mu je ró ne ga tun ki po etyc kie, pro -
za tor skie a tak e dzien ni kar skie oraz pa -
ra do ku man tal ne, udo wad nia jc tym
sa mym, e za na sz po u dnio w gra ni -
c Cho pin i je go mu zy ka by a i jest in -
spi ra cj dla lu dzi pió ra. Au tor pre zen -
to wa nej ksi ki gów n jej cz po -
wi ca przy bli e niu, w for mie krót kich
opra co wa, wt ku cho pi now skie go
w po ezji Oldicha Ze mka, Ka mi la
Bednáa, Jo se fa Pávka, Jiego Ka re na
i Kar li Er bo vej. Oma wia ne wier sze
oraz cy kle li rycz ne zo sta y w wik szo -
ci opu bli ko wa ne w la tach 60. i 70.
ubie ge go wie ku, je dy nie cykl Er bo vej
uka za si w 2003 r. Przy gl da jc si
wy bo ro wi po etów war to pod kre li, e
Ka mil Bedná by jed nym z gów nych
przed sta wi cie li nur tu po ezji spi ry ty -
stycz nej i me ta fi zycz nej, a tak e tu ma -
czem m. in. li te ra tu ry pol skiej. Na ten
ostat ni fakt zwra ca uwa g Mar ti nek, pi -
szc o trans la tor skich pra cach Bednáa,
obej mu j cych frag men ty bio gra fii Cho -
pi na au tor stwa Ja ro sa wa Iwasz kie wi -
cza. Na to miast Kar la Er bová to au tor -
ka, któ rej twór czo po sierp niu 1968
r. ob j to w ów cze snej Cze cho so wa cji
za ka zem pu bli ka cji. Do ak tyw ne go y -
cia li te rac kie go, pu bli ku jc to mi ki wier -
szy, opo wia da nia oraz su cho wi ska,
wró ci a do pie ro po 1990 r. 

Li bor Mar ti nek w in ter pre ta cjach
tek stów po etyc kich cz sto po su gu je si
klu czem bio gra ficz nym i przy bli a czy -
tel ni ko wi zwasz cza te wy da rze nia
z y cia Cho pi na, któ re wi  go z zie -
mia mi cze ski mi. Cho pin zwie dzi m.in.
Pra g, Te pli ce, Karls bad (obec nie Kar -
lo vy Va ry), Ma rien bad (obec nie
Márianské Lázn). W 1929 w trak cie
po dró y z Wied nia do Dre zna kom po -
zy tor za trzy ma si w Pra dze, któ ra, jak

cych po szcze gól nym tek stom. Au to rem
ry sun ków z cy klu Cho pin w echách
jest zmar y w 2010 r. ar ty sta ro dem
z Opa wy – Osvald Klap per. W przed -
sta wie niu bo ha te ra cy klu a two roz po -
zna Cho pi na, po nie wa ry sow nik od -
da cha rak te ry stycz ne ce chy fi zjo no mii
kom po zy to ra oraz ubra go w ty po wo
ro man tycz ny strój. Klap per do pod j te -
go te ma tu pod szed jed nak w spo sób
ar to bli wy, wpro wa dza jc ele men ty
wia ta wspó cze sne go, jak te le fon ko -
mór ko wy, sa mo chód, key bo ard. Mi mo
te go swo iste go ro dza ju ko la u, nie
omie szy Cho pi na, a wa ci wie po -
twier dzi po nad cza so wo twór czo ci
kom po zy to ra, da wy raz prze ko na niu, e
Cho pin dzi ki wy jt ko we mu ta len to wi
od na la z by si w ka dych cza sach,
w ja kich przy szo by mu y. 

Ksi ka Li bo ra Mar tin ka to in te re su -
j ce in ter dy scy pli nar ne stu dium, któ re
czy ta si z przy jem no ci. Przy no si
sze reg usta le mo g cych za in try go wa
nie tyl ko li te ra tu ro znaw ców, mi o ni ków
so wa dru ko wa ne go, ale tak e wszyst -
kich pa sjo na tów twór czo ci Fry de ry ka
Cho pi na. 

KA TA RZY NA TA U
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pi sa w li stach do ro dzi ny, zro bi a
na nim du e wra e nie. Spo tka si tu taj
rów nie z Frie dri chem Wil hel mem Pi -
xi sem, dy rek to rem kon ser wa to rium,
su cha fug Au gu sta Alek san dra Klen -
gla. Po opusz cze niu Pra gi Cho pin zwie -
dzi Te pli ce, gdzie pod czas kon cer tu
u ksi nej Cla ry -Al drin gen za chwy ci
su cha czy swo imi im pro wi za cja mi.
Wy jt ko wo w y ciu Cho pi na za pi sa y
si jed nak dwa in ne wy jaz dy. W Karls -
ba dzie w 1835 r. Cho pin sp dzi trzy
szcz li we ty go dnie z naj bli sz ro dzi -
n. Rok pó niej w Ma rien ba dzie prze -
y wa nie za po mnia ne chwi le z Ma ri
Wo dzi sk, w któ rej by za ko cha ny.
Zwi zek Cho pi na z in n ko bie t – Geo -
r ge Sand – sta si na to miast in spi ra cj
dla wspo mnia nej ju Kar li Er bo vej,
któ ra w for mie li rycz nych li stów da a
opis uczu cia, zda niem Mar tin ka opis
ska nia j cy czy tel ni ka do re flek sji
nad isto t, g bi wy jt ko we go po ro zu -
mie nia na zna czo ne go na mit no ci,
ale i cier pie niem. Cze ski ba dacz w po -
szcze gól nych roz pra wach zwra ca uwa -
g nie tyl ko na od wo a nia do bio gra fii
Cho pi na wi docz ne w ana li zo wa nych li -
ry kach. Nie mniej miej sca po wi ca in -
ter pre ta cji zwiz ków mi dzy so wem
i mu zy k. Po emat Cho pi nia na Jo se fa
Pávka uzna je za ar chi tek to nicz n tria -
d, w któ rej au tor za cho wu je przy j te
sto py me trycz ne, ry my, licz b wier szy
ko lej nych cz ci, co ko re spon du je i na -
la du je li ni me lo dycz n kom po zy cji
Cho pi na. Mu zy ka oraz bio gra fia Fry de -
ry ka Cho pi na in spi ro wa a tak e Jieho
Ka re na – au to ra cy klu pt. Hledání
modrého tó nu. Mar ti nek pre zen tu je ko -
lej ne li ry ki, wska zu jc na kon kret ny
fakt, prze y cie ar ty sty i jed no cze nie  -
czy to z wni kli w ana li z rod ków, ja -
kie za sto so wa Ka ren, aby od da so -
wem stan emo cjo nal ny pod mio tu li rycz -
ne go, ale rów nie g bi, isto t twór czo -
ci Cho pi na. Wród tek stów, b d cych
pre zen ta cj te ma tu cho pi now skie go
w li te ra tu rze cze skiej, je den do ty czy pro -
zy, do kad nie no we li Vla di sla va Ma -
rea pt. Re pro Fry de ry ka. Po dob nie
jak przy pad ku in ter pre to wa nych wcze -
niej li ry ków i w tym tek cie punk tem
wyj cia dla au to ra sta je si au ten tycz -
ne wy da rze nie z bio gra fii Cho pi na – po -
byt w Ma rian skich a niach. Mar ti nek
szcze gó o wo oma wia spo so by ar ty -
stycz ne go prze twa rza nia te go fak tu,
wspo mi na au ten tycz ne oso by, któ rych
na zwi ska wpro wa dzi pi sarz na kar ty
swo jej no we li. Cze ski ba dacz ana li zu -
jc tekst Ma rea i zwra ca jc uwa g
na wszyst kie „od stp stwa” od fak to gra -
fii, da je si po zna nie tyl ko ja ko wni -
kli wy ba dacz -fi lo log, ale rów nie ja ko
znaw ca bio gra fii Cho pi na i mi o nik
mu zy ki wiel kie go kom po zy to ra. Wa rto
jesz cze nie co miej sca po wi ci na opis
sza ty gra ficz nej ksi ki Li bo ra Mar tin -
ka, a zwasz cza ilu stra cji to wa rzy sz -

R

Li bor Mar ti nek: Fry de ryk Cho pin v eské
li te ra tue, Slezská uni ve rzi ta v Opav, Opa -
va 2013, ss. 74. 
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To II wy da nie ksi ki, któ ra uka za a si po raz pierw -

szy w ro ku 1984. No wa edy cja – jak pi sze au tor ka – zo -
sta a „zgod nie z su ge stia mi Czy tel ni ków” po pra wio na,
po sze rzo na i uzu pe nio na. Oni te pro si li o po mi ni cie
przy pi sów, aby a twiej sza by a lek tu ra przy ta cza nych
w tek cie opo wie ci lu do wych nar ra to rów. Ksi ka za -
wie ra gów nie tzw. po da nia wie rze nio we, czy li dzie j -
ce si w okre lo nym miej scu (wic nie za gó ra mi, za la -
sa mi, ale – daj my na to – w mi chow skim le sie) i do ty -
cz ce kon kret nych osób (dziad ków, s sia dów itp.). Po -
za wy mie nio ny mi w pod ty tu le zy mi mo ca mi po ja wia -
j si w tych hi sto riach strzy gi, mo ry, po u dni ce, cza -
row ni ce i mier. Po da nia te ostrze ga j su cha czy, e -
by nie da li si sku si pie nidz mi al bo ko lo ro wy mi wst -
ka mi przez utop ców al bo nie gra li z dia bem w kar ty.
W prze ci wie stwie wic do bzdur nych i krwa wych hor -
ro rów te le wi zyj nych lu do we opo wie ci mia y spe nia
tak e ro l wy cho waw cz. Przy tym mo na uzna t
ksi k za ele ment edu ka cji re gio nal nej.

Do ro ta Si mo ni des: l ski hor ror. O dia bach,
skarb ni kach i utop cach. Wyd. No wik Sp. j. Opo -
le 2013, s. 120.

To jak by dru ga cz po przed niej ksi gi, któ ra
uka za a si na ka dem te go wy daw cy pod ty tu em Uli -
ce i pla ce Ka to wic. Tym ra zem au to rzy tek stu i zdj
skon cen tro wa li si na po je dyn czych obiek tach ar chi -
tek to nicz nych po ka zu jc nie tyl ko ich dzi siej szy wy -
gld, ale i fo to gra fie ar chi wal ne, pla ny, wn trza, de ta -
le, przy po mi na jc dzie je bu do wy i hi sto ri bu dow li, któ -
re nie jed no krot nie zmie nia y swo je prze zna cze nie. Pik -
na, al bu mo wa pu bli ka cja ze wst pem Hen ry ka Wa -
ka za ty tu o wa nym ka te go rycz nie Ka to wi ce to wy bor -
ny te mat (zga dzam si). Wa niek – ro do wi ty ka to wi cza -
nin ze ród mie cia w swo im wpro wa dza j cym w te -
mat ese ju po ka zu je „swo je mia sto” – za pa mi ta ne
z dzie ci stwa i mo do ci. Zdzi wi a mnie na to miast no -
ta od wy daw cy. Oka zu je si, e nie któ rych bu dyn ków
nie mo na by o po ka za, bo nie zgo dzi li si uyt kow -
ni cy. Od ma wia y ban ki, obiek ty han dlo we – ro zu miem,
ich za rzd cy nie ko niecz nie mu sz ko cha ar chi tek tu -
r. Ale wy sze uczel nie? Dla mnie za gad ka.

Mi cha Bul sa, Grze gorz Grze go rek, Be ata Wi tasz -
czyk: Do my i gma chy Ka to wic. Wyd. PRA -
SA I KSI KA, Grze gorz Grze go rek, Ka to wi -
ce 2013, s. 288.

To zbiór fe lie to nów pu bli ko wa nych w „Ku rie rze Zie -
mi To szec kiej” w la tach 2006-2011 z wnie sio ny mi pó -
niej przez au to ra zmia na mi me ry to rycz ny mi i re dak -
cyj ny mi. Epi zo dy… prze czy ta em z za in te re so wa -
niem, po nie wa ni gdy w Tosz ku nie by em, dzie jów tej
miej sco wo ci tak e nie zna em, a s one cie ka we, cho -
by ze wzgl du na ro dy, któ re re zy do wa y w to szec kim
zam ku. Mia sto mia o swój czas wiet no ci i do pie ro
w wie ku XIX, kie dy za cz o si wy do by cie w gla oraz
bu do wa hut, stra ci o na zna cze niu na rzecz Gli wic i By -
to mia. Le wan dow ski zaj mu je si na co dzie tak e ki -
nem, my l wic, e z sa tys fak cj w swo im ro dzin nym
mie cie zna laz cmen tarz y dow ski, na któ rym po cho -
wa no Wach sman nów – przod ków Fran za Wa xma na
z Cho rzo wa, któ ry za mu zy k dwu krot nie zdo by Osca -
ra. Po do ba mi si te opty mizm uro dzo ne go w Tosz -
ku au to ra, któ ry ma na dzie j, e ar che olo dzy od kry j
miej sce, gdzie sta ko ció pw. w. Pio tra i e za mek
zo sta nie od bu do wa ny (mo e wte dy, kie dy od naj dzie si
le gen dar na zo ta kacz ka?).

Jan F. Le wan dow ski: Epi zo dy to szec kie. Wyd. Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”, To szek 2013, s. 70
+ 18 nlb.

Her by, epi ta fia, pla ny, ry sun ki, do ku men ty, ale
przede wszyst kim mnó stwo ar chi wal nych zdj
z gmi ny Ja nów. To wszyst ko mo na zo ba czy w tej
pik nie wy da nej ksi ce -al bu mie. Ilu stra cje z jed nej
stro ny do ku men tu j y cie co dzien ne miesz ka ców Ja -
no wa, Gi szow ca i Ni ki szow ca, jest wic ko pal nia,
oczy wi cie pa ra fia, szko a – czy li ucznio wie i do stoj -
nie upo zo wa ne cia o pe da go gicz ne, s fo to gra my do -
ty cz ce pla có wek kul tu ral nych, owia to wych, ar ty -
stycz nych (chó ry), i wszel kich in nych, któ re sku pia -
y miesz ka ców (nie mia em po j cia, e od by wa y si
tam kur sy espe ran to). Zna la zy si w tej ksi ce tak -
e zdj cia zwi za ne z hi sto ri, obie ma woj na mi
wia to wy mi, po wsta nia mi l ski mi (np. fo to gra fia
z wy wo e nia przez hi tle row ców ko ciel nych dzwo -
nów). Ilu stra cjom to wa rzy szy syn te tycz ny tekst mo -
no gra ficz ny, któ re go „dal szym ci giem” s bar dzo do -
brze opra co wa ne pod pi sy pod ma te ria em iko no gra -
ficz nym. wiet ny ma te ria dla zaj mu j cych si edu -
ka cj re gio nal n. 

Jo an na To fil ska: Pod pa tro na tem spó ki Gie sche.
Gmi na Ja nów na Gór nym l sku. Wyd. Mu zeum Hi -
sto rii Ka to wic, Ka to wi ce 2013, s. 156.

Za czn od te go, e mo im zda niem e ju w pod -
ty tu le po win na si zna le in for ma cja o tym, gdzie
si se sja od by a i kto j zor ga ni zo wa. I to jest je dy -
na mo ja uwa ga kry tycz na. Lu bi czy ta ma te ria y
z kon fe ren cji na uko wych, za wsze bo wiem znaj du j
w nich cie ka we dla sie bie rze czy, któ rych nie zna em
al bo nie prze my la em. W tej pu bli ka cji jest ich wie -
le. Ju sam dys kurs o przy szo ci mu ze al nic twa
w epo ce mul ti me diów, di gi ta li za cji i ten den cji, e -
by od biór eks po na tów mia cha rak ter in te rak tyw ny
sta no wi dla mu ze ów wy zwa nie. A jest jesz cze In ter -
net, dzi ki któ re mu mo e my nie ru sza jc si z do mu
„obej” np. ca y Luwr. W kon tek cie mu ze ów
i skarb ców ko ciel nych czy przy klasz tor nych spra -
wa jest jesz cze bar dziej skom pli ko wa na, bo wy kra -
cza po za sfe r „tu ry sty ki kul tu ral nej”. W krót kiej no -
cie mo g tyl ko za sy gna li zo wa pew ne te ma ty, za tem
za ch cam do lek tu ry.

Mu zeum ko ciel ne w per spek ty wie za da i tren dów
wspó cze sne go mu ze al nic twa. Ma te ria y z se sji na uko -
wej w dnia ch14 -15 czerw ca 2012. Wyd. Sto wa rzy sze -
nie Hi sto ry ków Sztu ki Od dzia Gór no l ski w Ka -
to wi cach, Ka to wi ce 2013, s. 168.

Od lat ob ser wu j jak ty sza nie co raz cht niej uczest -
ni cz w y ciu swo je go mu zeum np. po przez prze ka -
zy wa nie lub wy po y cza nie eks po na tów, do ku men tów
i fo to gra fii. Wy da je mi si, e pa ni dy rek tor Ma ria Li -
pok -Bier wia czo nek ma dar zjed ny wa nia so bie miesz -
ka ców, któ rzy zresz t te po czu li, i po dzie si cio le -
ciach, ja kie upy n y od po wsta nia no we go mia sta, sta -
no wi ja k wspól no t, cho przy by li do Ty chów z ró -
nych stron, po czy na jc od kre sów na l skich wsiach
ko czc. Wspo mnie nia ty szan, któ re s plo nem dwóch
mu ze al nych kon kur sów, wa nie przez roz ma ito
ich dróg, któ re wszyst kie pro wa dzi y do Ty chów, s lek -
tu r fa scy nu j c. Obok wspo mnie z dzie ci stwa
i mo do ci z cza sów woj ny i oku pa cji ma my bo wiem
wia dec twa z cza sów „wiel kiej bu do wy”. War to ci
tych opo wie ci jest m.in. to, e in dy wi du al na pa mi
de cy do wa a, co jest god ne opi sa nia (np. jed na z nar -
ra to rek wspo mi na spo tka nie z za o g czo gu Ru dy). Po -
le cam.

Dzie ci stwo, mo do i wiel ka bu do wa. Wspo -
mnie nia ty szan. [Wy bór i red. Ma ria Li pok -Bier wia -
czo nek, Jo an na Kucz -Piecz ka]. Wyd. Mu zeum
Miej skie w Ty chach, Ty chy 2013, s. 109.
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Spo ród mno go ci l skich ka wa -
ków mu zycz nych wy bie ram cz -

sto do pie wa nia wa lo szek z re fre nem:
„Jo, l ski pie ron spod By to mia, wy -
do by wom w giel ko de go dnia, a tam
na wiyr chu jest do mek mój, w nim
sta ro cze ko, dzió be czek mój (al bo:
a tam na wiyr chu so necz ko lni,
on ka si krz to, sy ne czek pi)”.
Roz czu la mnie w nim naj bar dziej
ów l ski pie ron, bo jest to prze cie
zbit ka wy ra zo wa do brze zna na i po -
za na szym re gio nem, ow szem – to ni
wa nie – nie raz na wet bez przy -
miot ni ka – na zy wa si ar to bli wie nas
wszyst kich ze l ska po cho dz cych.
Mój emo cjo nal ny sto su nek do pie ro -
na bie rze si i std, e by to cz sty
eks pre sy wizm w j zy ku me go Oj ca.
Ile to ra zy skie ro wa go pod mo im
ad re sem, i to w naj lep szych in ten -
cjach – gdy mi si co uda o, gdy
na przy kad zna la zem du go po szu -
ki wa n rzecz, gdy wy szed mi do bry
strza na bram k. „To pie ron!” – wy -
krzy ki wa wte dy Ta ta i by to naj wa -
niej szy, naj pik niej szy kom ple ment.

Pa r ra zy w y ciu pew nie mnie
tym sa mym pie ro nem skar ci, bo te
by to je go je dy ny wy raz ci sze go
sty li stycz ne go ka li bru, o czym ju
wie le ra zy mó wi em pu blicz nie,
uy ty w unie sie niu czy w gnie wie.
Wte dy za opa try wa go Oj ciec z re -
gu y w ja kie do dat ko we okre le nie:
pie ron je den, pie ron ci ki, pie ron
ja sny, pie ron kan ty, pie ron so dom ski.
Ten ostat ni, z przy miot ni kiem wy -
wie dzio nym od bi blij nej So do my,
zaj mo wa w ska li emo cji miej sce
naj wy sze, pie ron kan ty na to miast
chy ba od po wia da pie ro no wi kan cio -
rzo wi zna ne mu w gwa rach wiel ko -
pol skich, cho cia uy wa ny by
na ogó w ode rwa niu od kan to wa nia
„oszu ki wa nia”.

Te mo je wspo mnie nio we od czu cia
po kry wa j si ca ko wi cie z usta le nia -
mi „Ma e go sow ni ka 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, w któ rym
na str. 184 mo na prze czy ta: pie -
ron – o czo wie ku z po dzi wem,
apro ba t lub z gnie wem, dez apro ba -
t (za le nie od in ten cji): A to pie ron,
wszyst ko po ra dzi zro bi! Tyn pie ron
mi ukrod() port ma nyj. Oczy wi cie,
pie ro na, pie ro nie to tak e ro dzaj
prze kle stwa czy – sze rzej – wy -
krzyk nie nia: Pie ro nie, pi zech sie
w pa lec! Pie ro na, za mi te cha cha -
ry wy pu ciy li luft z ko a, a pie ro ni
czy pie ro no wa to „kl, uy wa jc
wy ra zu pie ro na”: Jak tyn chop o bo -
cy, e mu ze bra li ko o, to tak pie ro -
ni! Pie ro no wa wie la wle zie na tych

form s po sta cie z „f” za miast „p”,
czy li fa ron, fa ro na, fa ro ni, fa ro no -
wa i fa ro ski. Trud no ich nie uzna
za eu fe mi zmy – tak jak za go dze niem
prze kle stwa s po wszech nie zna ne
i uy wa ne: pier ni ka! pie rom bol! je -
rom bol! pie rzi na! pie rzi nie! pie ru cha!

Przy pier ni ku au to rzy sow ni ka
umiesz cza j pier ni ka kan de go: Pier -
ni ka kan de go, niy lar muj cie mi sam!
Ja mam w pa mi ci pie ro na kan te go,
któ re go – jak wspo mnia em – sko ja -
rzy em z wiel ko pol skim pie ro nem
kan cio rzem, a ci lej – z ostrze szow -
skim, bo w tym mie cie o nim roz ma -
wia em. Po cho dz cy z s sied nie go
Sie dli ko wa pi sarz Ma rian Pi lot
w sow ni ku gwa ry swych ro dzin -
nych stron re je stru je tak e for m
e sk pie ro na – „zo li wa ko bie ta,
j dza” (ta pie ro na Ko wal ska), przy -
miot ni ko wi za pie rzy ski, jak wi -
da – iden tycz nie jak u nas brzmi ce -
mu – przy pi su je zna cze nie „sil ny,
in ten syw ny” (pie rzy skie zim no).

Sow ni ko wy po rz dek ka e wresz -
cie po wie dzie, e pie ron w na szym
re gio nie to rów nie od po wied nik
stan dar do we go pio ru na „grzmo tu,
gro mu, wy a do wa nia elek trycz ne go
po mi dzy dwie ma chmu ra mi al bo
po mi dzy chmu r a zie mi” (Pie ron
strze li we sto do a).

Z punk tu wi dze nia gra ma ty ki hi sto -
rycz nej bar dzo wa ny jest i ta ki
szcze gó, e opa trzo na we wspó -
cze snych lek sy ko nach j zy ka pol -
skie go kwa li fi ka to rem re gio nal no ci
l skiej i ma o pol skiej se ria pie ron,
pie ro na, pie ro ski, pie rzy ski kry je
w so bie pier wot ne „e”, ma j cy na to -
miast sta tus for my ogól no pol skiej
pio run za wie ra wtór ne „o”. W j zy -
ku cze skim te jest pe run – zna ny tak -
e daw ne mu j zy ko wi ro syj skie mu.
Bo i w pra so wiasz czy nie by to pe -
run – „grom, pio run, by ska wi ca”
(rów nie Pe run – „so wia skie bó -
stwo gro mu, gro mo wad ne”), wy -
wie dzio ny od pra so wia skie go cza -
sow ni ka pra ti „pra, bi, ude rza,
ra zi”.

Pie ron mu sia w na szym j zy ku
przy j brzmie nie pio run – z „o”, bo
je li sa mo go ska „e” po spó go sce
mik kiej zna la za si przed któ r ze
spó go sek „t”, „d”, „s”, „z”, „n”, „r”,
„”, na mo cy fo ne tycz ne go pra wa
tzw. prze go su pol skie go zmie nia a si
bd w „o”, bd w „a”. Pol sz czy zna
l ska te mu pro ce so wi si opar a
i do wio za do wspó cze sno ci, je li
mo na tak me ta fo rycz nie po wie dzie,
pier wot ny ksztat so wa opi sa ne go
w dzi siej szym od cin ku.



lóm pów! Z ko lei pie ro nem, pie ro nym
to „szyb ko, by ska wicz nie” (Trza
pie ro nym ucie ka) oraz „bar dzo”
(Jo jest pie ro nym god ny). Do daj my,
e w tych wszyst kich pie ro nach ró -
ny jest w za le no ci od mó wi ce go
sto pie po chy le nia sa mo go ski
„o” – cz sto to sa my brzmie nio wo
z „u” (ów pie ron so dom ski w ustach
me go Oj ca to by wa ci wie fo ne -
tycz nie „pie run so dum ski”!). Przy -
miot ni ko we de ry wa ty od pie ro na to
pie ro ski i pie rzi ski//pie rzy ski,
funk cjo nu j ce w zna cze niu „okrop -
ny, wiel ki, nie sfor ny”: Ty pie ro ski
gi dzie! Z nie go to jest pie rzi ski ly!
Pie rzi skie dzie ci ska by dom mi tu lo -
ta po pla cu.

Sko ro za o fo ne ty ce by a wy ej
mo wa, po wie dzie trze ba ko niecz nie,
e wa rian ta mi przy wo a nych wy ej

Jo – lski
pieron
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W2014 ro ku Miej ska i Po wia -
to wa Bi blio te ka Pu blicz na

w Wo dzi sa wiu l skim ob cho dzi
ju bi le usz 65-le cia ist nie nia. Ksi -
ni ca, za o o na w 1949 r., jest naj -
star sz pla ców k upo wszech nia nia
kul tu ry w mie cie. No wo po wsta -
 bi blio te k pro wa dzi na uczy ciel
miej sco wej szko y Le opold Scho -
et tel. Ko rzy sta o z niej wów -
czas 168 czy tel ni ków. 

Su mien na pra ca bi blio te ka rzy,
zwik sze nie ksi go zbio ru, dzia al -
no owia to wa (wy sta wy, kon kur -
sy pik ne go czy ta nia, spo tka nia
z pi sa rza mi) spo wo do wa y wzrost
czy tel nic twa. Efek tem tych sta ra
by o za j cie w 1953 r. I miej sca
w kon kur sie na naj lep sz pla ców k
w wo je wódz twie. Bi blio te ka przez
la ta bo ry ka a si z trud no cia mi lo -
ka lo wy mi – wie lo krot nie prze no szo -
no ksi go zbiór. W ma ju 1973 r. od -
da no na jej po trze by no wy bu dy nek
przy ul. Da szy skie go, w któ rym
ksi ni ca mie ci si do dzi.

W zwiz ku z utwo rze niem po -
wia tu wo dzi saw skie go w 2000 r.
po wsta a Po wia to wa Bi blio te ka,
któ r na stp nie po  czo no z pla ców -
k miej sk w jed n in sty tu cj: Miej -
sk i Po wia to w Bi blio te k Pu -
blicz n. 

Obec nie wo dzi saw ska bi blio te ka, któ rej
ksi go zbiór li czy ok. 210 000 wo lu mi nów,
ob su gu je bli sko 12 000 osób, po sia da 7 fi lii
i spra wu je nad zór nad 8 bi blio te ka mi gmin ny -
mi. Na si czy tel ni cy mo g ko rzy sta z Wy po y -
czal ni dla Do ro sych, Wy po y czal ni dla Dzie -
ci i Mo dzie y, Dzia u Mu zycz ne go, Czy tel ni.
Mi mo cy fry za cji wkra cza j cej w ka d dzie dzi -
n y cia, wo dzi sa wia nie ci gle cht nie si ga -
j po ksi k. Oso by, któ re chc po roz ma wia
o prze czy ta nych utwo rach, za pra sza my na co -
mie sicz ne spo tka nia Dys ku syj ne go Klu bu
Ksi ki. Na sz bi blio te k od wie dza j – przy oka -
zji pro mo cji no wych ty tu ów – zna ni pi sa rze.
W ostat nim cza sie go ci li u nas m.in.: Ja ro saw
Kret, Ma ria Czu ba szek, El bie ta Dzi kow ska,
Mar cin Mel ler, Mi cha Ogó rek, Ka ta rzy na
Ener lich. Pro mu je my rów nie twór czo mo -
dych au to rów z na sze go mia sta. 

XXI wiek przy niós zmia ny zwi za ne z wy -
ko rzy sta niem no wych tech no lo gii, ale cel pra -
cy bi blio te kar skiej po zo sta ten sam – upo -
wszech nia nie kul tu ry ksi ki. Do star cza my
no wo ci wy daw ni czych, a tak e umo li wia my
ko rzy sta nie z me diów cy fro wych. W bi blio te -
ce znaj du je si 10 sta no wisk kom pu te ro wych
z bez pat nym do st pem do In ter ne tu. Czy tel -
ni cy za po mo c ka ta lo gu elek tro nicz ne go ksi -
go zbio ru mo g za ma wia i re zer wo wa ksi -
ki czy prze du a wy po y cze nie. Bi blio te ka ma
stro n in ter ne to w oraz kon to w ser wi sie Fa -
ce bo ok. W bo ga to wy po sa o nej Sa li Mul ti me -
dial nej od by wa j si spo tka nia li te rac kie, kon -
fe ren cje, im pre zy oko licz no cio we.

Sta  gru p czy tel ni ków sta no wi oso by ko -
rzy sta j ce z pra sy co dzien nej, któ rym ofe ru je -
my ok. 50 ty tu ów. Cen n po mo c szcze gól nie
dla ma tu rzy stów jest pro wa dzo na sys te ma tycz -
nie bi blio gra fia za gad nie nio wa, a dla stu den -
tów – bi blio gra fia re gio nal na. Re ali zu je my za -
mó wie nia na ksi ki w ra mach wy po y cze
mi dzy bi blio tecz nych. W ho lu bi blio te ki, ju
od 12 lat, pr nie dzia a Ga le ria pod Fi ku sem,
w któ rej co mie sic pre zen tu j swo je pra ce lo -
kal ni ar ty ci ama to rzy, jak rów nie twór cy spo -
za po wia tu wo dzi saw skie go. Miesz ka cy mia -
sta mo g te w ksi ni cy wy su cha pre lek cji
po dró ni ków, któ rzy w atrak cyj ny spo sób opo -
wia da j o swo jej pa sji.

W Dzia le Mu zycz nym zgro ma dzo no 1300 ty -
tu ów au dio bo oków. Mi o ni cy do brej mu zy -
ki ma j tu do dys po zy cji 7500 pyt CD i DVD,
a tak e po ka n ko lek cj – wra ca j cych do
ask – pyt ana lo go wych. W 2013 r. na sza pla -
ców ka zo sta a wy ró nio na cer ty fi ka tem „No -
wo cze sna Bi blio te ka” za no wa tor skie dzia a nia
oraz kre owa nie przy ja zne go miej sca sprzy ja -
j ce go ob co wa niu z kul tu r. Wy ró nie nie do -
ty czy o po pu la ry za cji au dio bo oków. Dzia
Mu zycz ny wspó pra cu je z od dzia em Pol skie -
go Zwiz ku Nie wi do mych w Wo dzi sa wiu
i dla czy tel ni ków nie wi do mych lub sa bo wi dz -
cych spro wa dza ne s ksi ki mó wio ne z Cen -
tral nej Bi blio te ki PZN w War sza wie. Oso by nie -
pe no spraw ne uczest ni cz w kon kur sie
„Z ksi k mó wio n na ty” (od 15 lat) oraz
w im pre zach in te gra cyj nych – bie sia dach mu -
zycz nych i spo tka niach ko l do wych. 

Naj mod si to wdzicz ni, ale i wy -
ma ga j cy czy tel ni cy. Dla te go wa -
nie do tej gru py skie ro wa ne s
gów ne dzia a nia za ch ca j ce do si -
gni cia po ksi k. Or ga ni zu je my
spo tka nia z au to ra mi ksi ek dla
dzie ci. Mo dzi czy tel ni cy mie li oka -
zj po roz ma wia m. in. z Grze go -
rzem Kas dep ke, Jo an n Olech, u -
ka szem Db skim. Wo dzi saw ska
bi blio te ka zna la za si w gro nie na -
gro dzo nych za naj le piej prze pro wa -
dzo n ak cj Ca a Pol ska czy ta
dzie ciom w ro ku szkol nym
2011/2012. Dzia dla Dzie ci i Mo -
dzie y re gu lar nie spo ty ka si
z przed szko la ka mi na go nym czy -
ta niu w bi blio te ce oraz So bot nich
Sztucz kach ze Sztu k, a w so necz -
ne dni od by wa si Czy ta nie na Po -
la nie. Raz w mie si cu czy ta my
rów nie po an giel sku, dzi ki wspó -
pra cy ze szko  j zy ko w He len Do -
ron, a dla naj mod szych urz dza my
te atrzyk ob raz ko wy – ka mi shi bai.
Oga sza my oko licz no cio we kon -
kur sy pla stycz ne i li te rac kie, re ali -
zu je my tak e pro jek ty do fi nan so wa -
ne ze rod ków Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go, m.in.
„Ksi ka otwie ra nam wiat”. Ka -
de go ro ku przy go to wu je my Fe rie
i Wa ka cje w Bi blio te ce – za j cia pla -

stycz ne, ru cho we, mu zycz ne i te atral ne. W ma -
ju bie rze my udzia w Me tro po li tal nym wi cie
Ro dzi ny oraz Ogól no pol skim Ty go dniu Bi blio -
tek, a w li sto pa dzie pod czas Ka to wic kich Pre zen -
ta cji Bi blio tecz nych w Bi blio te ce l skiej przed -
sta wia my re zul ta ty na szych dzia a pro mu j cych
czy tel nic two. Do wszyst kich wik szych pro jek -
tów re ali zo wa nych przez bi blio te k cen tral n w -
cza j si fi lie, ak ty wi zu jc miesz ka ców dziel -
nic i pro pa gu jc mo d na lek tu r w lo kal nym
ro do wi sku.

Od lat wspó pra cu je my z in sty tu cja mi w mie -
cie i or ga ni za cja mi po za rz do wy mi. Uro czy -
sto ci bi blio tecz ne uwiet nia ze spó mu zycz ny
z po bli skie go gim na zjum, na spo tka niach gosz -
cz su cha cze Wo dzi saw skie go Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku, szko y i przed szko la cht nie
bio r udzia w pro wa dzo nych tu za j ciach
i warsz ta tach. Zna cz cym wy da rze niem by kon -
kurs na opo wia da nie kry mi nal ne, któ re go ak cja
dzie je si w Wo dzi sa wiu – ogo szo ny przez
ksi ni c oraz Sto wa rzy sze nie Nasz Wo dzi saw.
Zbiór wy ró nio nych opo wia da pt. Kry mi na
wo dzi saw ski. la da mi Sher loc ka Hol me sa
(2009) zo sta wy da ny na ka dem bi blio te ki.

Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
w Wo dzi sa wiu l skim sta ra si spro sta wy -
ma ga niom i ocze ki wa niom ka de go czy tel ni -
ka – od naj mod sze go do naj star sze go. Na sze
ha so to „Bi blio te ka dla Cie bie”, a wic przy -
ja zna, otwar ta, no wo cze sna i so lid na. 

AGNIESZ KA TA TU
EWA WRO Y NA -CHA UP SKA

Z YCIA
BIBLIOTEK

MiPBP w Wo dzi sa wiu l skim

Bi blio te ka dla Cie bie

Wspól na lek tu ra – Ogól no pol ski Ty dzie Czy ta nia Dzie ciom
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Wy sta wa „Anio o wo” w Ga le rii pod Fi ku sem Za j cia dla naj mod szych – za ba wy z chu s t ani ma cyj n
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Piotr Uszok Sawomir JezierskiAnna66 Andrzejewska

Au kcj wspar o licz ne gro no przy by ych te go wie czo ru do CI Ni BA przed -
sta wi cie li l skie go biz ne su

Po my so daw czy ni au kcji cha ry ta tyw nych dr Jo an na Oa row ska z wiel kim
wdzi kiem za ch ca a do hoj no ci na rzecz dzie ci

KATOWICE

ZNAKI
I 

TWARZE
MIASTA

Katarzyna ata-Wrona

Zbigniew Sawicz

Arkadiusz awrywianiec

Józef Wolny

Po pierw szej, ma j cej miej sce w 2012 ro ku au kcji cha ry ta tyw nej ob ra zów („lsk i nie tyl ko”), po my so -
daw czy ni te go przed si wzi cia – me ce nas dr Jo an na Oa row ska po sta no wi a prze pro wa dzi ko lej n, tym
ra zem pod ha sem „Pa ste lo wy lsk”. W 2013 ro ku do po da ro wa nia na rzecz ak cji cha ry ta tyw nej po pro sze -
ni zo sta li fo to gra fi cy w du ej mie rze zwi za ni z Okr giem l skim Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków.
Miej scem au kcji by o Cen trum, In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ka Aka de mic ka w Ka to wi cach. Or ga ni za to rzy
zgro ma dzi li po nad 23 pra ce fo to gra ficz ne, któ rych au to ra mi by li: Piotr Uszok – pre zy dent Ka to wic, mi o nik
i pa sjo nat fo to gra fo wa nia, któ ry mia wy sta w swo ich prac w ga le rii „Ka to wi ce”, An na 66 An drze jew ska, Mi -
cha Ca a, Zdzi saw Cza ja, Zbi gniew Dzie ny ski, Hen ryk Go ik, Ar ka diusz Go la, Sa wo mir Je zier ski, An drzej
Kraw czyk (swe go ro dza ju spi ri tus mo vens te go rocz nej au kcji), Ire ne usz Kos, Ka ta rzy na a ta -Wro na, Ar ka -
diusz aw ry wia niec, Sta ni saw Mi chal ski, Krzysz tof Nie szpo rek, Szy mon Po la ski, Zbi gniew Sa wicz, Ma rek
Sta czyk, Piotr W tor ski, Ma rek We so ow ski, Jó zef Wol ny, Jó zef Wró bel i Ma riusz Mil kow ski. 

Zgro ma dzo ne fo to gra fie, któ re w 100 pro cen tach zna la zy na byw ców (o nie któ re spo ród nich trwa a
praw dzi wie za ci ta wal ka), mia y nie tyl ko po ka za lsk ko lo ro wy, in ny, ni za zwy czaj funk cjo nu je w ogól -
no pol skich me diach, bo lsk wi dzia ny ocza mi wy bit nych fo to gra fi ków, któ rzy za wsze po dej mu j dia log ze
ste reo ty pa mi i po pu lar nym ob ra zem te go re gio nu.

Kwo ty, ja kie uda o si wy li cy to wa pro wa dz ce mu au kcj, prze zna czo ne by a dla dzie ci z ka to wic kie go
Do mu Dziec ka „Za k tek”, dla któ rych to by pik ny pre zent na wi ta Bo e go Na ro dze nia. W 2012 ro ku
z au kcji uzy ska no kwo t oko o 10 tys. z. W 2013 r. za pew ne ta kwo ta zo sta a prze kro czo na. 

Wie czór uatrak cyj ni po kaz mo dy mo dych, do brze za po wia da j cych si l skich pro jek tan tów.
Pa tro nat nad au kcj „Pa ste lo wy „lsk” ob j li: Mar sza ek Wo je wódz twa l skie go, Fun da cja He re di tas

Si le siae Su pe rio ris i Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ka Aka de mic ka. (wk)

Aukcja charytatywna 

„Pastelowy 
lsk”
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Ma estro Woj ciech Ki lar 
Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego 

i doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
(1932-2013)

Od szed je den z naj wik szych wspó cze snych kom po zy -
to rów pol skich i naj wy bit niej szych twór ców mu zy ki fil mo -
wej – l zak ze Lwo wa, któ re go dzie a in spi ro wa ne prze -
strze ni sa crum (m.in. Bo gu ro dzi ca, An ge lus) i folk lo rem
pod ha la skim (Krze sa ny, Ko cie lec, Si wa mga, Ora wa),
roz brzmie waj w sa lach kon cer to wych nie mal ca e go wia -
ta, wzbu dza jc g bo kie prze y cia es te tycz ne i en tu zjazm
su cha czy. Skom po no wa mu zy k do po nad 160 fil mów
m.in. Waj dy, Kie low skie go, Za nus sie go, Kut za i Cop po li.
Czo wiek wiel kiej wia ry, skrom ny i przy ja zny, po zo sta wi
wiat, który bez je go twór czej obec no ci nie b dzie ju tak
pik ny, ale pik no wy wo dz ce si z mi o ci ja kie po da ro wa
wia tu, po zo sta nie z na mi w sa lach kon cer to wych, ko cio -
ach i w ogro dzie Dzie si tej Mu zy. Ma estro Woj ciech Ki lar
by dok to rem ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Opol skie go i Ho -
no ro wym Oby wa te lem Wo je wódz twa Opol skie go. Niech
skrom ne przy po mnie nie tam tych wy da rze b dzie ho dem
wo bec wiel kie go czo wie ka i ar ty sty, zo o nym przez spo -
ecz no sa mo rz do w, aka de mic k, me lo ma nów, mu zy -
ków, twór ców i ani ma to rów kul tu ry, a tak e wszyst kich wra -
li wych na pik no miesz ka ców l ska Opol skie go.

Profesor Anna Nawrocki (Uniwersytet w Dijon) i Maestro Wojciech Kilar
podczas wrczenia tytuu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego

Wojciech Kilar i Tadeusz Róewicz skadaj sobie gratulacje po wrczeniu
tytuów doktorów honoris causa Uniwersytetu Opolskiego – Opole, 10 III 1999 r. 

Woj ciech Kil ar wpi su je oko licz no cio wy tekst do Ksi gi Ho no ro wych
Oby wa te li Wo je wódz twa Opol skie go – Opole, 5 VII 2006 r.

Maestro Kilar przed budynkiem Filharmonii Opolskiej

Au to graf Woj cie cha Kil a ra – wpis do Ksi gi Oby wa te li Ho no ro wych Wo je -
wódz twa Opol skie go
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Opol ska „Ze msta”
po li tycz na

Po cz tek no we go ro ku to czas pod su mo -
wa mi nio ne go ro ku. Po mi mo pro ble mów
fi nan so wych sfe ry kul tu ry, zre ali zo wa no
sze reg cie ka wych przed si wzi. Jed nym
z naj bar dziej ory gi nal nych i uda nych by o
wy sta wie nie „Ze msty” Alek san dra Fre dry
przez An drze ja Czer ni ka, dy rek to ra Te atru
Eko stu dio i pre zy den ta Lions Club Opo le.
Wpy wy ze spek ta klu po sta no wio no prze zna -
czy na po trze by dzie ci nie wi do mych i nie -
do wi dz cych. Na stp nie za dba no o eks pe -
ry men tal n ob sa d, zo o n ze zna nych
Opo lan, ze wia ta po li ty ki, sa mo rz du, na -
uki i biz ne su. Mar sza ek wo je wódz twa Jó -
zef Se be sta (Cze nik), wo je wo da Ry szard
Wil czy ski (Re jent), eu ro po san ka Da nu ta
Ja zo wiec ka – PO (Pod sto li na), wi ce prze -
wod ni cz ca Ra dy Mia sta Opo la Vio let ta Po -
row ska – PiS (Kla ra), po se To masz Gar -
bow ski – SLD (Wa caw), prof. Sta ni saw
Ni cie ja rek tor UO (Pap kin), wi ce mi ni ster
spraw we wntrz nych Sta ni saw Ra ko -
czy – PSL (mi gal ski), po se Ry szard Gal -
la – Mniej szo Nie miec ka (Dyn dal ski), pre -
zes Gó ra dy Ce ment S.A. An drzej Bal ce rek
(Mu rarz I), wi ce pre zy dent Opo la Krzysz tof
Ka wa ko (Mu rarz II). Do pod j cia sce nicz -
ne go wy zwa nia prze ko ny wa ich sam Ka rol
Ce bu la, zna ny opol ski biz nes men, me ce nas
kul tu ry i fi lan trop. Ile by si da o zro bi pro
pu bli co bo no dla Opo la i re gio nu, gdy by po -
za sce n, wszy scy tak zgod nie wspó pra co -
wa li dla do bra mia sta i re gio nu? Re y ser
wspól nie z ak to ra mi i eki p tech nicz n, za -
dba o wszyst kie ele men ty przed sta wie nia,
cz nie z pro mo cj. Bi le ty szyb ko si ro ze -
szy i nad kom plet pu blicz no ci (bli sko sze -
set osób) wy pe ni wi dow ni Te atru im. Ja -
na Ko cha now skie go. Ci ka pra ca (tych
na sce nie i po za ni) za owo co wa a, i jak nie -
gdy w sta rych, do brych cza sach, przy pod -
nie sio nej kur ty nie, przy ka dym wej ciu
bra wa mi wi ta no ak to rów. Wszy scy ba wi li si
zna ko mi cie, za rów no ak to rzy jak i pu blicz -
no, co dzi nie jest po wszech ne na pol skich
sce nach, gdzie cza sa mi wy da je si, e ba -
wi si tyl ko dy rek tor al bo re y ser (vi de:
zda rze nia w Kra ko wie). Wi dzo wie zgo to wa -
li ak to rom owa cj i po spek ta klu li cy to wa -
li ce gy z gra nicz ne go mu ru, któ ry sta
na sce nie) oraz pra ce opol skich pla sty ków.
Na to miast po za sce n, prof. Do ro ta Si mo -
ni des w ro li Py tii opol skiej (prze bra -
na za wró k), prze po wia da a lo sy ak to rom,
w zbli a j cych si wy bo rach: eu ro pej skich,
sa mo rz do wych i par la men tar nych. Cie ka -
we ja kie to by y prze po wied nie, po tym jak
Wa caw (SLD) owiad czy si, kl ka jc
przed Kla r (PIS)?. W su mie ze bra no 35 ty -
si cy zo tych, któ re prze zna czo no na sprzt
dla opol skie go orod ka nie wi do mych. Po -
ko siem „Ze msty” sta si al bum opol skie -
go fo to gra fi ka – Ma riu sza Przy go dy, któ ry
upa mit ni spek takl i kre acje ak tor skie,
na zdj ciach nie zwy kej uro dy. Pod czas
Opol skich Kon fron ta cji Te atral nych, kil ka
mie si cy wcze niej, na tej sa mej sce nie, en -
tu zjazm pu blicz no ci, wzbu dzi a war szaw -
ska in sce ni za cja „Ze msty” (Te atr Pol ski)
Krzysz to fa Ja si skie go m. in. z Se we ry nem,
Ol brych skim, Trze pie ci sk. Gdy by tak
jesz cze, wszy scy po li ty cy, sa mo rz dow cy, ar -
ty ci, i wi dzo wie, po wyj ciu z te atral ne go
gma chu, wzi li so bie do ser ca prze sa nie
Alek san dra her bu „Bo cza”: Zgo da! Zgo -
da! A Bóg wte dy r k po da!

JA NUSZ WÓJ CIK

 W ra mach wy sta wy cza so wej „Art déco
na l sku – por ce la na i szko” w Mu zeum l -
ska Opol skie go zwie dza j cy mo gli obej rze eks -
po na ty po cho dz ce ze zbio rów Mu zeum l skie -
go w Görlitz.

 Mo dzie o wy Dom Kul tu ry w Opo lu oraz
Spo ecz ne To wa rzy stwo Ar ty stycz ne za pro si y mi -
o ni ków y we go so wa do udzia u w fi na le
Ogól no pol skie go Tur nie ju Sztu ki Re cy ta tor -
skiej – Klu bu Za pa lo nej wie cy. 

 Pod czas dwu dnio wej im pre zy „Re mi ni -
scen cje Po ezji pie wa nej – Agniesz ka Osiec ka”
w Fil har mo nii Opol skiej wy st pi li przed sta wi -
cie le nur tu pio sen ki po etyc kiej na cze le z gwiaz -
da mi – El bie t Ada miak i Ma riu szem Lu bom -
skim. 

 Wy sta w ma lar stwa „Po za my ka ne wia ta”
Woj cie cha Idzi ka – czon ka Zwiz ku Pol skich Ar -
ty stów Pla sty ków „Pol ska Sztu ka Uyt ko wa”, go -
ci a Ga le ria Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz -
nej w Opo lu. 

 W Mu zeum Wsi Opol skiej na wy sta wie fo -
to gra ficz nej, za pre zen to wa no naj lep sze zdj cia
kon kur so we, uka zu j ce im pre zy folk lo ry stycz -
ne, zor ga ni zo wa ne w ra mach pol sko-cze skie go
pro jek tu „Ha na na l sku, lsk na Ha nie”.

 W Cen tral nym Mu zeum Je ców Wo jen -
nych w Opo lu, od by o si spo tka nie po wi co ne
po sta ci Ró y Bed norz, z udzia em ne stor ki opol -
skie go dzien ni kar stwa i mu ze al nic twa, lau re at -
ki Na gro dy im. Ka ro la Miar ki.

 Wy jt ko wy wie czór pa sto ra ek i ko ld e glar -
skich od by si w Fil har mo nii Opol skiej, gdzie naj -
pik niej sze bal la dy ma ry ni stycz ne, fol ko we oraz
pie ni spod a gli, za pie wa ze spó Flash Cre ep.

 Cze ska or kie stra Mo ra vska Ve sel ka oraz
Mo dzie o wa Or kie stra D ta „Ka prys” ze li nic
wy st pi y z kon cer ta mi naj pik niej szych ko ld
i pa sto ra ek: pol skich, cze skich i mi dzy na ro do -
wych, w ko cio ach Trój cy wi tej w Bo gu szy cach
i Mat ki Bo skiej Nie usta j cej Po mo cy w Opo -
lu – No wej Wsi Kró lew skiej.
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Lau re aci Mo stów Dia lo gu

Po raz dru gi na Gó rze w. An ny wr czo -
no na gro dy Mo sty Dia lo gu. Te go rocz ne
zo te lau ry otrzy ma li: ar cy bi skup se nior Al -
fons Nos sol i Kurt Beck, du go let ni pre mier
Nad re nii -Pa la ty na tu. Pre zen tu jc syl wet k
go cia, mar sza ek wo je wódz twa opol skie -
go – Jó zef Se be sta, pod kre li je go za su gi
na rzecz wspó pra cy pol sko -nie miec kiej,
a tak e fakt, e w 1996 ro ku pod pi sy wa umo -
w part ner sk, po mi dzy Nad re ni -Pa la ty -
na tem a Wo je wódz twem Opol skim, któ ra
do dzi owo cu je in ten syw n wspó pra c
w wie lu dzie dzi nach, sze ro ko roz wi ja n
rów nie przez gmi ny i po wia ty part ner -
skich re gio nów. W lau da cji na cze ar cy bi -
sku pa Nos so la, po se Ry szard Gal la, wspo -
mi na o je go wiel kiej pra cy na rzecz dia lo gu
i po jed na nia pol sko -nie miec kie go, a tak e
o eku me nicz nej po sta wie, otwar tej na dia log
z lud mi ró nych wia to po gl dów i na ro do -
wo ci. W ka te go rii in sty tu cji na gro dzo no
Cen tral ne Mu zeum Je ców Wo jen nych
w Opo lu -am bi no wi cach. Lau re ata mi pierw -
szej edy cji Mo stów Dia lo gu by li: pre mier Ta -
de usz Ma zo wiec ki i kanc lerz Hel mut Kohl.
Na gro da przy zna wa na jest z ini cja ty wy Do -
mu Wspó pra cy Pol sko -Nie miec kiej
przy wspó pra cy z Urz dem Mar sza kow skim
Wo je wódz twa Opol skie go i Kon su la tem
Nie miec w Opo lu.

Wi gi lij ne warsz ta ty in sty tu cji kul tu ry

W au rze zbli a j cych si wit, od by o
si spo tka nie pod su mo wu j ce cykl szko le
dla dy rek to rów sa mo rz do wych in sty tu cji
kul tu ry  wo je wódz twa opol skie go, któ re
zor ga ni zo wa no w Opol skim Orod ku Do -
radz twa Rol ni cze go w o sio wie. Pierw sze -
go dnia za pre zen to wa no te mat „Izby Re gio -
nal ne na ob sza rach wiej skich ja ko miej sce
do pie l gno wa nia wie lo kul tu ro we go dzie -
dzic twa”. Uczest ni cy po zna li przy ka dy do -
brej prak ty ki, ochro ny lo kal ne go dzie dzic -
twa kul tu ro we go i ani ma cji y cia
spo ecz ne go, na przy ka dzie izb w o sio -
wie, Z bo wi cach, Ku nio wie, Roz mie rzy,
Rud ni kach, Go go li nie i Za gwi dziu. Na -
stp nie wzi li udzia w warsz ta tach pla -

stycz no-ar ty stycz nych, pod czas któ rych
wraz z in struk to ra mi wy ko ny wa li ozdo by
wi tecz ne: bomb ki, stro iki, ory gi nal ne
kart ki wi tecz ne, oraz po zna li warsz ta ty
tra dy cyj nej sztu ki garn car skiej i ko wal skiej.
Bo ga ty pro gram zwie czy uro czy sty wie -
czór wi gi lij ny, pod czas któ re go Bar ba ra Ka -
mi ska – czo nek Za rz du Wo je wódz twa
Opol skie go oraz ks. prof. Piotr Ma niur -
ka – die ce zjal ny dusz pa sterz ro do wisk
twór czych (Dy rek tor Mu zeum Die ce zjal ne -
go w Opo lu), zo y li przed sta wi cie lom
in sty tu cji kul tu ry, po dzi ko wa nia za ca o -
rocz n pra c  i wi tecz ne y cze nia.
Przy wi gi lij nym sto le przed sta wio no ró -
ne tra dy cje  i zwy cza je na l sku Opol skim,
zwi za ne ze wi ta mi Bo e go Na ro dze nia,
m. in. l skie i kre so we. Wspól ne ko l do -
wa nie po pro wa dzi ze spó wo kal ny, dzia -
a j cy przy Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej
w Skar bi mie rzu.

Dru gi dzie szko le nia po wi co no wspó -
pra cy in sty tu cji kul tu ry ze szko a mi pu -
blicz ny mi i pla ców ka mi owia to wy mi. W pa -
ne lu dys ku syj nym wzi a udzia Ha li na
Bi lik – Opol ska Ku ra tor Owia ty, któ ra
przed sta wi a dzia al no swo jej in sty tu cji
na ni wie kul tu ry i za pro si a do wspó pra cy
dy rek to rów bio r cych udzia w szko le niu.

Or szak Trzech Kró li

Z oka zji uro czy sto ci Ob ja wia nia Pa skie -
go, po raz pierw szy przez opol sk sta rów k,
prze szed wie lo barw ny or szak, któ re mu
prze wo dzi li trzej kró lo wie – Kac per, Mel chior
i Bal ta zar, ja d cy na ko niach z da ra mi dla
Dzie cit ka. Za m dr ca mi po d a y tu my
Opo lan, w tym gow nie ro ze mia ne dzie ci
z ro dzi ca mi, prze bra ne za bi blij ne po sta cie,
w pa pie ro wych ko ro nach, bd ubra ne
w cha rak te ry stycz ne ko lo ry: zie lo ny, czer wo -
ny i nie bie ski. Wród uczest ni ków po d a
Bi skup Or dy na riusz An drzej Cza ja z przed -
sta wi cie la mi wadz sa mo rz do wych mia sta
i wo je wódz twa. Na tra sie po cho du Or szak za -
trzy my wa si przy kil ku sce nach, na któ rych
pod opiecz ni Mo dzie o we go Do mu Kul tu -
ry, wy sta wia li ja se ka. Uczest ni cy wspól nej
za ba wy pie wa li ko l dy, a tak e sta wi li czo -
o ze mu He ro do wi, któ ry chcia prze ku pi
M dr ców aby nie do tar li do Be tle jem. Na ko -
niec po cho du wszy scy do tar li na Ry nek, gdzie
na ple ne ro wej sce nie kon cer to wa ze spó
„Trze cia Go dzi na Dnia”. Ty si ce Opo lan
w ra do snym po cho dzie Trzech Kró li oraz od -
wie dza j cych y w szop k przy ko cie le w.
Jó ze fa w Opo lu -Szcze pa no wi cach, udo wod -
ni o, e po mi mo ko mer cja li za cji wit Bo -
e go Na ro dze nia, na l sku Opol skim ich tra -
dy cja wci jest y wa i wy gry wa
z ogl da niem te le wi zji i neo na mi cen trów
han dlo wych. 
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Por tret w pa mi ci
Ju po nad trzy la ta te mu od szed Hen -

ryk Mi ko aj Gó rec ki, za le d wie chwi l te -
mu, w ostat nich dniach 2013 ro ku Woj ciech
Ki lar. Dwaj ty ta ni mu zy ki ze l ska. Nie
do te go, w ko cu li sto pa da e gna li my
Wal de ma ra wie rze go – te ka to wi cza ni -
na z uro dze nia, ale tak jak Gó rec ki i Ki -
lar – ar ty sta wia to we go for ma tu. Mo e
naj mniej z Ka to wi ca mi ko ja rzo ny by
wie rzy – twór ca pla ka tów, cho cia sam
by wa tu a to przy oka zji ho no rów nada -
nych mu przez Aka de mi Sztuk Pik nych,
któ rej dy plom z nu me rem 1 tra fi wa nie
w je go r ce, a to wi tu jc 80. uro dzi ny re -
tro spek tyw n wy sta w swo ich dzie.

O tej Wiel kiej Trój ce ju mó wi my w cza -
sie prze szym, cho cia ich dzie a po zo sta -
y. Ale nie ma kon kret nej oso by, jej nie po -
wta rzal ne go cha rak te ru, w oto cze niu któ rej
cht nie prze by wa li my, któ ra po przez sa -
m sw obec no nada wa a okre lo nej sy -
tu acji wy miar ma gicz ny. Chwi la roz mo wy
po zo sta wia a nie by wa e wra e nie, a co do -
pie ro mo li wo cz stych kon tak tów, su -
cha nia co ma do po wie dze nia, po zna wa -
nie jej fa scy na cji. wiat ogl da li my ich
oczy ma. Z pew no ci by in ny, bo gat szy,
prze nik ni ty in nym do wiad cze niem, fi lo -
zo fi y cia i twór czo ci, in nym wi dze niem
spraw co dzien nych – cza sem za ska ku j co
zwy czaj nym.

Brak od czu wa my za wsze po nie wcza -
sie – na si wiel cy by li, zda wa o si, e b d
za wsze. Mi mo wie ku, mi mo cho rób, mi mo
nie do ma ga fi zycz nych… Rap tem zni ka j,
e gna ni przez bli skich, przy ja ció i tych, któ -
rzy tyl ko zna li i ko cha li ich twór czo. Po -
zo sta je pust ka – bo s nie za st pie ni. Tak, b -
d na stp ni – ale in ni, nie Oni. Oni by li
bli sko, na wy ci gni cie r ki przez la ta. Po -
zo sta a pa mi – cho to nie to sa mo. 

W chwi l po tem, kie dy od cho dz znaj du -
j si ci, któ rzy sta ra j si po a pa ostat nie
ni ci, jesz cze go r ce, jesz cze nie za snu te nie -
pa mi ci. Tak po wsta a ksi ka z roz mo wa -
mi o Hen ry ku Mi ko a ju Gó rec kim – to 
by o w grud niu – wspo mi na li my te go wiel -
kie go kom po zy to ra, pa mi ta jc o trze ciej ju
rocz ni cy je go mier ci. Au tor k ksi ki za wie -
ra j cej roz mo wy z naj bli szy mi, kry ty ka mi,
ucznia mi – wy cho wan ka mi, mu zy ko lo ga mi,
kom po zy to ra mi i wy ko naw ca mi, za ty tu o wa -
nej „Por tret w pa mi ci” jest Be ata Bo le saw -
ska -Le wan dow ska. Py ta ni mó wi o oj cu, m -
u, przy ja cie lu, wy ma ga j cym ar ty cie,
pro fe so rze, dy ry gen cie. Kre l por tret in tym -
ny, za pa mi ta ny, ale nie „z pa mi ci”, lecz
za cho wa ny „w pa mi ci”, przy po mi na j
aneg do ty, trud ne i wznio se chwi le, wy ra a -
j al, e nie zre ali zo wa li te go, co mia o wy -
ni ka z pla nów kon cer to wych, ro dzin nych,
wy ra a j al za nie po wsta ym ko lej nym
dzie em. 

Od te go wy da rze nia mi n o za le d wie kil -
ka ty go dni. Mo e nie trze ba b dzie cze ka
trzech lat na po dob n ksi k o Woj cie chu
Ki la rze. Sam zd y by w czerw cu na pre -
mie rze fil mu, któ re go by bo ha te rem. Dzi -
ko wa au tor ce Vio let cie Rot ter -Ko ze rze
i wszyst kim po zo sta ym re ali za to rom, by po -
god ny, jak za wsze nie co za e no wa ny sy tu acj,
w któ rej znaj do wa si w cen trum uwa gi. 

Hen ryk Mi ko aj Gó rec ki od szed wcze -
niej. Fil mu o so bie nie zo ba czy – bo po -
wsta – jak ksi ka – wte dy, kie dy on ko -
lej n sym fo ni pi sa na nie bia skie chó ry
i or kie str. 

WIE SA WA KO NO PEL SKA 
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Gim na zjum Nr 7 w Sie mia no wi cach l skich
w 10-le cie ist nie nia otrzy ma o sztan dar i imi An -
to nie go Ha lo ra – zwi za ne go przez ca e y ciem
z tym mia stem zna ko mi te go ar ty sty ma la rza
i gra fi ka, fil mow ca i pu bli cy sty.

 Mu zeum Miej skie w Sie mia no wi cach l -
skich za pra sza o na wy sta w twór czo ci su cha czy
Aka de mii Mu ze al nej.

 Ga la ope ro wa „Ver di Wa gner”, pod czas
któ rej zo sta y za pre zen to wa ne naj zna ko mit sze
arie i utwo ry tych dwóch kom po zy to rów, mia -
a miej sce 14 grud nia w Ope rze l skiej w By -
to miu. 

Do ko ca stycz nia w Mu zeum Ar chi die ce zjal -
nym w Ka to wi cach mo na ogl da wy sta w
„W ce chow ni, w chod ni ku, w ser cu. wi ta Bar -
ba ra w gór no l skich ko pal niach”.

 Pi tra dy cyj nych, ro bot ni czych dziel nic
l skich miast (Ka to wi ce – Bo gu ci ce, wi to cho -
wi ce – Li pi ny, Za brze -Za bo rze, Ru da l ska
– Cheb zie, By tom – Bo brek oraz ak to rzy Te atru
Bez pa skie go by li bo ha te ra mi fo to gra ficz nej
opo wie ci au tor stwa Bar to mie ja Bar czy ka i sce -
no graf ki Ma go rza ty Bu lan dy zre ali zo wa nej
w ra mach pro jek tu Cen trum Sce no gra fii Pol skiej

„Spek takl w obiek ty wie” i pre zen to wa nej na wy -
sta wie w Mu zeum l skim. 

 W cy klu kon cer to wym „Ka ja Dan czow ska
pre zen tu je” zor ga ni zo wa nym przez In sty tu cj
Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia”
w Stu dio Pol skie go Ra dia Ka to wi ce z utwo ra mi
Schu man na i Brahm sa wy st pi li obok zna ko mi -
tej skrzy pacz ki Ane ta Du ma now ska (al tów ka),
Bar tosz Ko ziak (wio lon cze la) i Ju sty na Dan czow -
ska (for te pian). 

 Z ko lei pod czas kon cer tu IPiUM Si le sia
w MDK „Ko szut ka” w Ka to wi cach wy st pi li Pa -
we Ko nik (bas -ba ry ton) i pia ni sta Piotr Ba na sik. 

 So list ka Ope ry l skiej w By to miu, Ope ry
Wro caw skiej, lau re at ka wie lu kon kur sów wo kal -
nych w Eu ro pie by a so list k kon cer tu „Wie czór
z Czaj kow skim” w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym
w Ka to wi cach. 

 Rów nie w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym
kon cer to wa wio lon cze li sta Adam Krze szo wiec,
któ ry wy ko na utwo ry Cho pi na, Ró yc kie go,
Szy ma now skie go, Wi ko mir skie go i Ba ce wicz. 

 W ga le rii „Ka to wi ce” Okr gu l skie go
ZPAF mo na by o ogl da wy sta w, b d c plo -
nem kon kur su „Ka to wi ce w obiek ty wie 2013” or -

WAL DE MAR WIE RZY (1931-2013)

Uro dzo ny w Ka to wi cach, w 1931 r., ab sol went
Aka de mii Sztuk Pik nych w Kra ko wie na Wy dzia -
le Gra fi ki w Ka to -
wi cach w pra cow ni
Jó ze fa Mrosz czaka
i ma lar stwa u prof.
Ra fa a Po mor skie -
go. By ab sol wen -
tem z dy plo mem
nr 1 Wy dzia u Gra -
fi ki w Ka to wi cach.
Od 1965 ro ku zaj -
mo wa si pra c dy -
dak tycz n w Pa -
stwo wej Wy szej
Szko le Sztuk Pla -
stycz nych w Po zna -
niu ja ko kie row nik Pra cow ni Gra fi ki Pro jek to wej.
W 1970 ro ku pro wa dzi cykl wy ka dów dla gra fi -
ków w Ha wa nie, w la tach 1979-80 na Uni wer sy -
te cie w Mek sy ku, w 1985 ro ku wy ka da w Hoch -
schu le der Kun ste w Ber li nie Za chod nim. W 1979
ro ku zo sta prze wod ni cz cym Mi dzy na ro do we -
go Bien na le Pla ka tu w War sza wie. W 1994 ro ku
ob j pra cow ni pla ka tu na war szaw skiej Aka de -
mii Sztuk Pik nych.

Je den z naj bar dziej i naj le piej roz po zna wa nych gra -
fi ków w Pol sce i na wie cie. Wspó twór ca pol skiej
szko y pla ka tu, pro fe sor pro jek to wa nia pla ka tu
w Aka de miach Sztuk Pik nych w Po zna niu i War -
sza wie. Pla ka ci sta, gra fik, ilu stra tor ksi ek. Au tor
m.in. ob wo lut do zna ko mi tej se rii PIW -owskiej
Wspó cze sna pro za wia to wa. Pro jek to wa te okad -
ki do pyt, ka len da rze i znacz ki pocz to we. Ja ko wy -
sta wien nik przy go to wy wa opra wy gra ficz ne dla pol -
skich pa wi lo nów na Mi dzy na ro do wych Tar gach m.
in. w No wym Jor ku, Lip sku, Wied niu, Ca sa blan ce
i w Po zna niu. Otrzy ma wie le na gród za twór czo
pla stycz n m.in. Grand Prix To ulo use Lau trec (Pa -
ry), The Hol ly wo od Re por ter Los An ge les, Bien -
na le w São Pau lo, zo te me da le na Mi dzy na ro do -
wych Bien na le Pla ka tu w War sza wie i Lah ti.
Wspó pra co wa z mie sicz ni kiem „Ty i Ja”. W li sto -
pa dzie 2006 zo sta od zna czo ny Zo tym Me da lem „Za -
su o ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”.

W 1997 ro ku wie rzy otrzy ma ty tu dok to ra ho -
no ris cau sa Aka de mii Sztuk Pik nych w Kra ko wie,
a w 2002 r. Aka de mii Sztuk Pik nych w Ka to wi -
cach. By czon kiem pre sti o wej Alian ce Gra phi -
que In ter na tio na le (AIG).

Je go pra ce znaj du j si m.in. w zbio rach Ste de lijk
Mu seum wAm ster da mie, Kun st bi blo thek w Ber li nie,
Er mi ta u w Le nin gra dzie, In sti tu te of Con tem po ra -

ry Art w Lon dy nie, Mu zeum Na ro do wym w Po zna -
niu, Mu zeum Pla ka tu w Wi la no wie i wie lu in nych pre -
sti o wych mu ze ach na wie cie i w Pol sce.

Z oka zji 80. uro dzin w ka to wic kim Ron dzie
Sztu ki od by a si re tro spek tyw na wy sta wa je go
twór czo ci. 

Zmar 26 li sto pa da 2013 r. w War sza wie. Wy -
sta w pla ka tów je go au tor stwa, b d c ho dem zo -
o nym wiel kie mu ar ty cie, otwar o 12 grud -
nia 2013 r. Mu zeum l skie.

(Twór czo Ar ty sty przy po mni my w lu to wym wy -
da niu „l ska”)

Bi blio te ka l ska i Fil har mo nia na gro dzo ne

Na gro d Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go przy zna no za sku tecz ne wy ko rzy sta nie
rod ków z Unii Eu ro pej skiej na kul tu r w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i ro do wi -
sko 2007-2013. Uro czy sto wr cze nia na gro dy od -
by a si 21 na Zam ku Kró lew skim w War sza wie.

Bi blio te k l sk na gro dzo no sta tu et k za re ali -
za cj w la tach 2009-2013 pro jek tu „l ska In ter ne -
to wa Bi blio te ka Zbio rów Za byt ko wych”. Zdi gi ta li -
zo wa no pra wie 27 tys. nie zwy kle cen nych dla
eu ro pej skiej kul tu ry obiek tów: r ko pi sów, in ku na bu -
ów, sta ro dru ków, cza so pism, dru ków ulot nych, gra -
fik, pocz tó wek, fo to gra fii. Ca ko wi ta war to pro jek -
tu wy nio sa 7,2 mln z (wy so ko do fi nan so wa nia
z Unii Eu ro pej skiej – 6,1 mln z, war to rod ków bu -
de to wych wo je wódz twa l skie go – 1,1 mln z). 

Z ko lei Fil har mo ni l sk na gro dzo no za mo -
der ni za cj i roz bu do w hi sto rycz ne go gma chu, któ -
rych efek tem b dzie pra wie po dwo jo na po wierzch -
nia uyt ko wa z no w sa l ka me ral n, sa la mi prób
i gar de ro ba mi ar ty stów, ka wiar ni i zie lo nym
ogro dem na da chu dla no wej dzia al no ci. Za byt -
ko wa sa la kon cer to wa zy sku je kli ma ty za cj i no -
wy in stru ment – or ga ny. Obec nie trwa j ostat nie ro -
bo ty wy ko cze nio we. Od 12 li sto pa da trwa mon ta
or ga nów, pierw sze na l sku bu do wa ne w sa li kon -
cer to wej. Koszt ca ej in we sty cji wy nie sie
33 137 722 z, z cze go 21 327 438 z po cho dzi z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go.

Zbio ry Ar chi die ce zji Ka to wic kiej 
w Mu zeum l skim

Mu zeum l skie w Ka to wi cach oraz Ar chi die -
ce zja Ka to wic ka pod pi sa y umo w na prze ka za nie
w de po zyt zbio rów sztu ki sa kral nej zgro ma dzo nych
w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym. Ko lek cja w istot -
ny spo sób wzbo ga ci wy sta w l skiej sztu ki sa kral -
nej, któ ra b dzie jed n ze sta ych eks po zy cji pre -
zen to wa nych w no wej sie dzi bie Mu zeum l skie go.

Idea prze ka za nia w de po zyt mu ze al ny zbio rów
sztu ki sa kral nej zro dzi a si na po czt ku 2012 ro -
ku. Za mia rem obu stron – Ar chi die ce zji Ka to wic -
kiej i Mu zeum l skie go – jest po trze ba upo wszech -
nie nia pod sta wo wych war to ci hi sto rii, na uki
i kul tu ry na ro do wej i re gio nal nej, kszta to wa nia
wra li wo ci po znaw czej i es te tycz nej oraz umo -
li wie nie pu blicz ne go do st pu, za pew nie nie wa ci -
wych wa run ków za bez pie cze nia i kon ser wa cji
obiek tów sztu ki sa kral nej b d cych wa sno ci
i w ge stii Ar chi die ce zji Ka to wic kiej. 

Po  cze nie obu zbio rów na za sa dach de po zy tu,
na wi zu je do hi sto rii po wsta nia te go zbio ru, któ ry
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ga ni zo wa ne go przez Mia sto Ka to wi ce i ZPAF, a fo to -
gra fie wy ró nio nych au to rów znaj du j si w ka len da -
rzu pro mu j cym mia sto w 2014 ro ku. 

 Do po o wy lu te go w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic
go ci wy sta wa „l ska Szko a Pla ka tu” pre zen tu j -
ca bo ga ty i nie zwy kle in te re su j cy do ro bek kil ku dzie -
si ciu ar ty stów na le  cych do kr gu tzw. l skiej szko -
y pla ka tu, a otwie ra j Jó zef Mrosz czak – je den
z za o y cie li w 1947 r. i pierw szych pe da go gów ka to -
wic kiej uczel ni ar ty stycz nej, a obok nie go po ja wia j
si na zwi ska m.in. Wal de ma ra wie rze go, Ta de usza
Gra bow skie go, To ma sza Ju ry, Mi cha a Kli sia, Mar -
ka Mo si skie go, Ro ma na Ka la ru sa, Ma ria na Osli slo,
a tak e twór ców mo de go po ko le nia – Pio tra Kos sa -
kow skie go, Mo ni ki Sta ro wicz, Se ba stia na Ku bi cy. 

Aka de mia Mu zycz na w Ka to wi cach oraz Mu zeum
Or ga nów l skich by y or ga ni za to rem V Mi dzy na ro -
do wej Kon fe ren cji Na uko wej pt. „Or ga ny na l sku”
z udzia em znaw ców przed mio tu i wir tu ozów te go in -
stru men tu m.in. prof. Ju lia na Gem bal skie go (Ka to wi -
ce), Wa dy sa wa Szy ma skie go prof. AM Ka to wi ce, Pe -
tra Ko uka la (Opa va), Ja ro sa wa St pow skie go (ód). 

 W Ga le rii Szyb Wil son mo na by o ogl da wy -
sta w naj lep szej fo to gra fii pra so wej w kon kur sie
BZWBK Press Fo to 2013. 

 160 zdj wy ko na nych przez naj wy bit niej szych
pol skich fo to gra fi ków ostat nich kil ku dzie si ciu lat, m.
in. Ha ne ma na, Har twi ga, Kry nic kie go, Rol ke, Ple wi -
skie go, a goc kie go, No wa ka, Wan tu cha czy Bek si -
skie go, spo ród któ rych wie lu spe cja li zo wa o si w fo -
to gra fo wa niu na gie go ludz kie go cia a, ko lek cji ar ty sty
fo to gra fi ka Je rze go Pit ka mo na by o ogl da w ga -
le rii Szyb Wil son w Ka to wi cach. 

Na wy sta w „Akt w pol skiej fo to gra fii” oraz Geo -
r gii Kra wiec „Oczy Bo ga” za pra sza ka to wic ki ZPAF. 

W kon kur sie Naj lep sza Prze strze Pu blicz na na -
gro dzo no oto cze nie szy bu Pre zy dent oraz l skie Mi -
dzy uczel nia ne Cen trum Edu ka cji i Ba da In ter dy scy -
pli nar nych w Cho rzo wie, a tak e Mo der ni za cj
daw nej dy rek cji Hu ty Za brze i Park Tra dy cji Gór -
nic twa i Hut nic twa w Sie mia no wi cach l skich. 

 Wy sta w au tor sk „Ro mo wie s wród nas”
zna ko mi ty l ski fo to re por ter Ar ka diusz Go la po ka -
za w Ka mie ni cy Ar ty stycz nej w Gro dzi sku Wiel ko -
pol skim. 

 W Ryb ni ku mo na by o obej rze wy sta w fo to -
gra fii Ma rii li wy „Ho mo Ge mi ni”. 

 W Klu bie Do brej Ksi ki Bi blio te ki l skiej ksi -
k An drze ja So snow skie go pt. „Sta re piew ki. Sze go -
dzin lek cyj nych o po ezji” no mi no wa n do na gro dy l -

ski Waw rzyn Li te rac ki przed sta wi dr Grze gorz Jan -
ko wicz.

 Pi ta edy cja im pre zy or ga ni zo wa nej przez Biu -
ro Re gio nal ne Wo je wódz twa l skie go „l skie
w Bruk se li” roz po cz a si 26 li sto pa da kon cer tem jaz -
zo wym „What a be au ti ful world” w wy ko na niu Lo -
tha ra Dzi wo ki z ze spo em, a po nad to po ka za no film
„Pi ta po ra ro ku” w re y se rii Je rze go Do ma radz kie -
go praz wy sta w naj lep szych prac cy fro wej fo to kre -
acji na de sa nych na kon kurs CY BER FO TO 2013 or -
ga ni zo wa ny przez Re gio nal ny Oro dek Kul tu ry
w Cz sto cho wie. 

 W Bi blio te ce l skiej otwar ta zo sta a wy sta wa
„Wiel ki za po mnia ny. Ar cy bi skup or mia ski Jó zef
Teo do ro wicz (1864–1938) – wy bit ny pol ski ka pan
i m sta nu” w 75. rocz ni c mier ci ka pa na. 

 W Mu zeum Miej skim w Ty chach otwar ta zo sta -
a wy sta wa „O u cy jach, be tlej kach i He ro dach. Ob -
rz dy i zwy cza je okre su zi mo we go w Ty chach i oko li -
cy”, a po prze dzi o to wy da rze nie Spo tka nie z Tra dy cj
pt. „Sie mie niot ka, ma ków ki, mocz ka. Przed wi gi lij ny
kurs go to wa nia”. 

 „Ku bik&Ce ra zy” to ty tu wy sta wy gra fi ki cy fro -
wej Mag da le ny Ku bik i pla ka tów Da riu sza Ce ra ze go
w Miej skim Do mu Kul tu ry „Po u dnie” w Ka to wi cach. 

nie gdy two rzy ca o. Ca a bo wiem ko lek cja ci -
le zwi za na jest z po czt kiem dzia al no ci Mu zeum
l skie go i jej pierw szym  dy rek to rem Ta de uszem
Do bro wol skim. By a wów czas gro ma dzo na z wiel -
kim za an ga o wa niem i pie ty zmem, ja ko ele ment kul -
tu ry gór no l skiej, du cho we dzie dzic two Gór ne go
l ska i wia dek re li gij no ci lud no ci te go re gio nu.

Pra cow nia Kon ser wa cji 
w Mu zeum Gór no l skim

Mu zeum Gór no l skie w By to miu za ko czy o pro -
jekt two rze nia Pra cow ni Kon ser wa cji Dzie Sztu ki spe -
cja li zu j cej si w kon ser wa cji i re stau ra cji ma lar stwa
i rze by po li chro mo wa nej. Pra cow nia wy po sa o na
zo sta a w no wo cze sne urz dze nia kon ser wa tor skie po -
czw szy od jed ne go z wik szych w aglo me ra cji l -
skiej pró nio we go sto u do du bla u ob ra zów na pót -
nie (2,5 x 1,5 m), a sko czyw szy na p dzel ku
do uzu pe nie ubyt ków war stwy ma lar skiej wiel ko -

ci gów ki od szpil ki. Du bla to za bieg kon ser wa tor -
ski, któ re go ce lem jest wzmoc nie nie osa bio nej
struk tu ry pó cien ne go pod obra zia, po przez przy kle -
je nie od po wied nio do bra nej tka ni ny na od wro cie ob -
ra zu. Stó pró nio wy po zwa la na rów no mier ne oraz
bez piecz ne dla war stwy ma lar skiej skle je nie ele men -
tów, dzi ki re gu la cji na ci sku i tem pe ra tu ry. Wszyst -
ko to by o mo li we dzi ki przy zna ne mu przez Mi -
ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
do fi nan so wa niu. Pierw szym eks po na tem, przy któ -
rym roz pocz nie pra ce kon ser wa tor dzie sztu ki b dzie
ob raz „Kra jo braz z akwe duk tem” Char le sa Mac kie. 

„Ta jem ni ce pra cow ni” w fo to gra fii 

Bi blio te ka l ska oraz Zwi zek Pol skich Ar ty -
stów Fo to gra fi ków Okrg l ski by y or ga ni za to -
ra mi pro mo cji al bu mu fo to gra fii Ar ka diu sza aw -
ry wia ca „Ta jem ni ce pra cow ni”, któ ra odbya
si 20 grud nia 2013 w Bi blio te ce l skiej. Zgro -
ma dze nie ma te ria u zdj cio we go za j o Ar ka diu -
szo wi aw ry wia co wi pi lat. 

W ci gu te go cza su od wie dzi – cz sto pa ro krot -
nie – pra cow nie 28 ar ty stów ma la rzy, gra fi ków,
rze bia rzy. A wszyst ko, jak mó wi au tor pod czas
spo tka nia – za cz o si od roz mo wy z Wik to rem
Ostrzo kiem – twór c wie lu wspa nia ych wi tra y.
Ko lej ni ar ty ci i ko lej ne pra cow nie – cz sto zrz -
dze niem lo su bd przy pad ku znaj do way si
w tym, a nie in nym miej scu. I tak tra fia do ar ty -
stów ró nych po ko le, spo ród któ rych wie lu
na co dzie fo to gra fo wa dla po trzeb ro dzi mej ga -
ze ty – „Dzien ni ka Za chod nie go”. S wic w tym
al bu mie obok sie bie Ma ciej Bie niasz i Zbi gniew
Blu kacz, Zyg munt Brach ma ski i Ka ta rzy na Gaw -
rych – Olen der, Je rzy Han der man der i Ksa we ry Ka -
li ski, Ma rian Osli slo, Ma iusz Pa ka i Wi told Pa -
ka, Ja cek Ry ka a, Fer dy nand Szy pu a i Alek san dra
Tel ka -Bud ka, Ire ne usz Wal czak. Jest te Er win
Sów ka – po sta ab so lut nie wy jt ko wa w ar ty stycz -
nym wie cie l ska. 

Po ko siem pra cy by a naj pierw wy sta wa fo to -
gra fii w Bi blio te ce l skiej, a ko lej nym eta pem pu -
bli ka cja – al bum „Ta jem ni ce pra cow ni”. So wem
wstp nym, jak i no ta mi o twór czo ci ar ty stów opa -
trzy a ca o Hen ry ka Wach -Ma lic ka,

Wy daw c al bu mu jest Wy daw nic two Na uko we
„lsk”, a pu bli ka cj wspar a fi nan so wo Bi blio te -
ka l ska.

Ar ka diusz aw ry wia niec uro dzi si w 1967 ro -
ku w Opo lu. Jest ab sol wen tem opol skiej Wy szej
Szko y Pe da go gicz nej. Fo to re por ter w „Dzien ni -
ku Za chod nim”, od 2009 ro ku uczy re por ta u w Po -
li ce al nej Szko le Fo to gra ficz nej „FO TO EDU KA -
CJA”, czo nek ZPAF. W 2011 i 2013 ro ku by
sty pen dy st Mar sza ka Wo je wódz twa l skie go
w dzie dzi nie kul tu ry.

Swo je pra ce wy sta wia m.in. w Mu zeum l -
skim, Bi blio te ce l skiej, Ga le rii Szyb Wil son, Ga -
le rii Ron do Sztu ki.

Na gro dy Mar sza ka za 2013 r. 
w dzie dzi nie kul tu ry

W 2013 ro ku lau re ata mi Na gro dy Mar sza ka
Wo je wódz twa l skie go w dzie dzi nie kul tu ry
za rok 2013 zo sta li mo dzi twór cy: Bar tosz Ko ko -
si ski – za osi gni cia w dzie dzi nie pla sty ki, Pa -
try cja Som czy ska – za osi gni cia w dzie dzi nie
mu zy ki i Szcze pan Twar doch – za osi gni cia
w dzie dzi nie li te ra tu ry. Za upo wszech nia nie
i ochro n dóbr kul tu ry na gro dy ode bra li: Je rzy Ku -
cze ra – za upo wszech nia nie sztu ki ak tor skiej,
Sta ni saw Ja nic ki – za upo wszech nia nie sztu ki fil -
mo wej, u cja Sta ni czek – za upo wszech nia nie edu -
ka cji re gio nal nej. 

Na gro dy ar ty stycz ne Mar sza ka Wo je wódz twa
l skie go tra fi y do Ar ka diu sza Ku bi cy – za osi -
gni cia w dzie dzi nie mu zy ki, Ka ta rzy ny So ba skiej -

-Strza kow skiej i Mar ce le go Sa wi skie go – za osi -
gni cia w dzie dzi nie sce no gra fii, Lau ry Pa we -
li – za osi gni cia w za kre sie sztuk wi zu al nych. 

Wy ró nie nia wr czy li – mar sza ek Mi ro saw Se -
ku a i wi ce mar sza ek Alek san dra Ga jew ska. Wcze -
niej, w ra mach se sji kon ser wa tor skiej „Za byt ki prze -
my su i tech ni ki”, wr czo no na gro dy w dzie dzi nie
kon ser wa cji za byt ków. Uro czy sto od by a si 28
li sto pa da br., w Ko pal ni „GU IDO” w Za brzu. Na -
gro dy Mar sza ka Wo je wódz twa l skie go za wy bit -
ne osi gni cia w dzie dzi nie kon ser wa cji za byt ków
otrzy ma li: Zbi gniew Ja ku bi na – w ka te go rii in we -
stor, Ad rian Po lo czek – w ka te go rii wy ko naw ca. 

Bie gnij cie do szop ki

Wl skim Te atrze Lal ki iAk to ra Ate neum 30 li -
sto pa da ub. ro ku od by a si pre mie ra sztu ki Ed mun -
da Woj na row skie go „Bie gnij cie do szop ki” w re y -
se rii Kry stia na Ko by ki, ze sce no gra fi An drze ja
Czy czy y. Przed sta wie nie zre ali zo wa ne w kon wen -
cji wi do wi ska ko l do we go, z cha rak te ry stycz ny mi
dla te go ga tun ku po sta cia mi Dia ba, Anio a, He ro -
da czy mier ci, wy ko rzy stu je tra dy cyj ne ob rz dy
zwi za ne ze wi ta mi Bo e go Na ro dze nia.

Jak na te go ty pu in sce ni za cj przy sta o, prze ni -
ka j si w niej dwa pla ny sce nicz ne – ak tor ski i lal -
ko wy (drew nia ne lal ki wy rze bi Bog dan Cy gan). 

War to zwró ci uwa g na obec no na sce nie lu -
do we go in stru men ta rium (m.in. bur czy ba sów i dia -
bel skich skrzy piec), któ re two rzy nie ja ko trze ci plan
wi do wi ska. Kom po zy tor i au tor opra co wa nia mu -
zycz ne go ko ld, Pa we Si ko ra wzbo ga ci na gra nie
mu zy ki „cie k dwi ko w” wy ko ny wa n przez
ak to rów -mu zy kan tów na y wo. To du y atut te go
„Ko l da riu sza na Bo e Na ro dze nie i Trzech Kró -
li” (jak brzmi pod ty tu sce na riu sza).

Sztu ka Ed mun da Woj na row skie go po wsta a
w 1998 r. na za mó wie nie Pol skie go Te atru dla Dzie -
ci „Ima gi na tion” w Lon dy nie; tam te wy sta wio no
j po raz pierw szy. Dwa la ta pó niej od by a si pre -
mie ra na de skach na sze go te atru. Te raz ma my oka -
zj przy po mnie t in sce ni za cj w no wej wer sji.

W ro lach Ko ld ni ków wy st pi li Mar ta Po -
paw ska, Grze gorz Ec kert i Ja cek Po paw ski, ja ko
Mu zy kan ci za gra li – Alek san dra Za wal ska i Piotr
Ja ni szew ski. Fo
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Spo tka nie w Be ne dyk tyn ce: (od le wej) prof.
Jan Ma lic ki dy rek tor B, Ar ka diusz aw ry wia niec
i Hen ry ka Wach -Ma lic ka.

Na pa mit ko wej fo to gra fii ar ty ci spor tre to wa -
ni przez A. aw ry wia ca.

Na gro d w dzie dzi nie li te ra tu ry ode bra Szcze -
pan Twar doch.
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 2 grud nia w Miej skim Klu bie im. Ja na
Kie pu ry w So snow cu od by si wer ni sa „So -
wo i ob raz”, na któ rej za pre zen to wa no ob ra zy
i fo to gra fie Gru py Pla stycz nej Re la cje. Wer ni -
sa o wi to wa rzy szy a mu zy ka ze spo u Na tu ral
My stic Aku stycz nie, in spi ro wa na po ezj Ju lia -
na Tu wi ma.

 4 grud nia w So sno wiec kim Cen trum Sztu -
ki - Za mek Sie lec ki od by siXI Tur niej Ora tor -
ski pod ha sem: I miech nie kie dy mo e by na -
uk, kie dy si z przy war, nie z osób na trz sa.
(I. Kra sic ki, „Mo na cho ma chia”).

 13 grud nia w Do mu Kul tu ry w Kro czy cach
w „Wie czo rze gi ta ro wym” wy st pi li: Da riusz Ko -
si ski i Mar cin Cy zow ski.

 16 grud nia w Klu bie im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu go ci a Do ro ta Lan ton z bra wu ro wym ka -
ba re to wym va rie tes „Mi o w Pa ry u”, ra czc
pu blicz no naj pik niej szy mi utwo ra mi z re per -
tu aru Edith Piaf, Ja cqu esa Bre la, Ju liet te Gre -

co, Char le sa Azna vo ura, Jo se phi ne Ba ker, Car li
Bru ni… 

 17 grud nia w Pa a cu Kul tu ry Za g bia w D -
bro wie Gór ni czej otwar ta zo sta a wy sta wa „Wi taj
So wa cjo” po wi co na 20. rocz ni cy po wsta nia Re -
pu bli ki So wac kiej, wspó or ga ni za to rem wy sta wy
jest In sty tut So wac ki z sie dzi b w War sza wie.

 W cy klu „Mu zycz ne pit ki” 27 grud nia
w Mu zeum Sa turn w Cze la dzi wy st pi a Re gi -
na Go wa rzew ska -Griess gra ber z przy ja ció mi.
W re per tu arze zna la zy si po pu lar ne arie ope -
ret ko we, ope ro we i mu si ca lo we.

 29 grud nia w pa ra fii w. Ar cha nio ów Mi -
cha a, Ga brie la i Ra fa a w Cze la dzi od by si
Kon cert wi tecz ny w wy ko na niu stu den tów
Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach. 

 29 grud nia w Sa li Kon cer to wej Ze spo u
Szkó Mu zycz nych im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu wy st pi a Kry sty na Pro ko z to wa rzy -
sze niem Ener gy Band’u.

Dwo rzec w Macz kach

Mo e dzi ki Zbi gnie wo wi Bia a so wi
sta cja Gra ni ca (obec nie dwo rzec So sno -
wiec Macz ki) znów po wró ci a do ask
i to nie tyl ko na a mach „Ko rze ca”.
Ostat ni przy sta nek na Dro dze e la znej
War szaw sko -Wie de skiej Kró le stwa
Pol skie go la ta wiet no ci ma ju daw no
za so b. a den po cig re la cji Ja worz no
Szcza ko wa – D bro wa Gór ni cza Zb ko -
wi ce ju si tu nie za trzy mu je i ma o kto
wie, prze cho dzc obok za bi te go de ska -
mi bu dyn ku, e przed po nad stu la ty
w nie zwy kle ele ganc kich, bo ga to zdo bio -
nych apar ta men tach za trzy my wa si tu
car Ro sji. Zda wa by si mo go, e
wkrót ce sta cj spo tka los po dob ny po bli -
skiej ko mo rze cel nej, któ ra zmie ni a
si w ku p gru zu. Tym cza sem na po czt -
ku grud nia roz strzy gni ty zo sta prze targ
na re mont da chu dwor ca. W dal szej
per spek ty wie prze wi dzia ne s pra ce
zwi za ne z przy wró ce niem li nii jej pier -
wot nych pa ra me trów tech nicz nych oraz
wy mia na in fra struk tu ry, czy li urz dze
ste ro wa nia ru chem ko le jo wym, sie ci
trak cyj nej, sys te mu za si la nia i wszyst kich
to rów. Czy by za by tek dwi ga si
z upad ku?

B dzi skie pod zie mia

XIV -wiecz ny Za mek w B dzi nie jest
jed n z naj wik szych atrak cji tu ry stycz -

nych Za g bia. Ku si swym uro kiem nie -
odmien nie o ka dej po rze ro ku. Szcze -
gól nie przy ci ga la tem, kie dy na dzie -
dzi cu od by wa j si m.in. tur nie je
ry cer skie. No wym ma gne sem b dzie
za pew ne zre wi ta li zo wa ne Wzgó rze Zam -
ko we, udo stp nio ne w po o wie 2013 r.
Naj wik sz jed nak nie spo dzian k, któ -
ra cze ka na go ci w B dzi nie s pod zie -
mia i mo li wo zwie dza nia nie do ko -
czo nej nie gdy bu do wy schro nów
prze ciw lot ni czych. 400 m pod ziem nych
ko ry ta rzy kry je nie jed n ta jem ni c.
Wkrót ce za gosz cz tam wy sta wy te ma -
tycz ne, za mon to wa ne zo sta n tak e spe -
cjal ne ekra ny. Pod czas week en du w po -
o wie grud nia od wie dzi o pod zie mia
po nad dwa i pó ty si ca go ci. 

Lau ry dla naj lep szych 
w D bro wie Gór ni czej

Mo g po szczy ci si nie tyl ko suk ce -
sa mi w dzie dzi nie twór czo ci ar ty stycz -
nej, ko mi sja do ce ni a rów nie dzia al no
upo wszech nia j c kul tu r i pro mo wa nie
D bro wy Gór ni czej na fo rum kra jo wym
i mi dzy na ro do wym. Lau re ata mi na gród
za rok 2013 zo sta li: za o y ciel i li der ka -
ba re tu DNO Ja ro saw Cy ba, pla styk Da -
riusz Ko stec ki, ar tyst ka in ter me dial na
Mar ta Frank, pia nist ka Ka ta rzy na Haj duk -
-Ko niecz na, ar tyst ka pra cu j ca w szkle
Ka li na Ba ka oraz ma larz Bar tosz Ko ko -
si ski.

Grand Prix kon kur su Al Le gro. 
Tri bu te to Szpil man

8 grud nia w Sa li Kon cer to wej przy Ze -
spo le Szkó Mu zycz nych im. J. Kie pu -
ry w So snow cu od by si fi na trze ciej
edy cji kon kur su Al Le gro. Tri bu te to
Szpil man. Go ciem ho no ro wym by a
wdo wa po kom po zy to rze Ha li na Szpil -
man. Ju ry w ska dzie: Kry sty na Pro ko,
Ku ba Ba dach, Pa we Sztomp ke oraz
Ewa Zug przy zna o Grand Prix Ka mi lo -
wi Fran cza ko wi (adept w cho rzow skim
Te atrze Roz ryw ki) za wy ko na nie utwo -
ru pt. „Tych lat nie od da nikt”. Ju ry nie
przy zna o pierw szej na gro dy, dru ga 
po w dro wa a ex aequo do Jo an ny 
Ra czy skiej i ze spo u Man go Ko lek tyw,
trze cia rów nie ex aequo do Mal wi ny
Ka li skiej i Mi cha a Sza fra ca. Ju ro rzy
zde cy do wa li po nad to przy zna wy ró -
nie nie An nie Ros sie. Do kon kur su 
w tym ro ku zgo si o si 34 wy ko-
naw ców.
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Za mek, pa a ce i gru zy
Któ re z miast mo e po szczy ci si te atrem

star szym ni ono sa mo? Za pew ne nie wie le.
Kie dy w 1902 r. So sno wiec otrzy ma pra wa
miej skie, licz ba je go miesz ka ców prze kra -
cza a 60 ty si cy. Spo ecz no po sia da a
wa sna pra s, roz wi ni t sie lecz nic twa,
w tym szpi tal i ko leb k kul tu ry, ja k by ist -
nie j cy ju od 5 lat Te atr Zi mo wy (otwar ty
6 lu te go 1897 r.) Ten nie wiel ki bu dy nek
w cen trum mia sta sta no wi za le d wie cz
pla no wa ne go przez je go ini cja to ra hra bie -
go Re nar da kom plek su, w skad któ re go
wej mia y Te atr Zi mo wy, Ho tel Sa ski, Te -
atr Let ni. Wpraw dzie 15 lip ca 1897 r. otwar -
to w po bli skim par ku Te atr Let ni ale prze -
trwa on za le d wie do I woj ny wia to wej,
pod czas któ rej zo sta ro ze bra ny i spa lo ny. Ni -
gdy nie do cze ka si re pli ki. Pro jekt ar chi -
tek to nicz ny Ka ro la Stecz kow skie go ogra ni -
czy si wic tyl ko do jed nej cz ci, któ ra
prze trwa a do dzi siej szych cza sów. Te atr kil -
ka krot nie zmie nia sw na zw – od 1920 ro -
ku by to Te atr Pol ski, od 1927 – Te atr Miej -
ski a od 1955 nie zmien nie – Te atr Za g bia. 

Mia sto za wdzi cza swój roz wój sak so skim
i ro syj skim przed si bior com, któ rzy wy ko rzy -
sta li zna ko mi te po o e nie gro du nad rze ka -
mi Czar n Prze msz, Bia  Prze msz i Bry -
ni c oraz skrzy o wa nie dróg ko lei
War szaw sko -Wie de skiej i Iwan go rodz ko -D -
brow skiej. Nic wic dziw ne go, e in we stu jc
w roz wój go spo dar czy bo ga ci fa bry kan ci nie
szcz dzi li gro sza na bu do w pa a ców i oka -
za ych re zy den cji. O ile po wiet nie pro spe -
ru j cych za ka dach wó kien ni czych, ko pal -
niach i hu tach nie wie le po zo sta o, o ty le
prze trwa y nie któ re pe re ki ar chi tek to nicz ne.
Na ich zbu rze nie so cja li stycz nym urba ni stom
za bra ko (na szcz cie!) cza su. Zu pe nie bez
po wo du zrów na no z zie mi Dom Czte rech
Kup ców, gmach ki na Udzia o we go (po tem
Za g bie), re stau ra cj i ka wiar ni „Sa voy”
a tak e sto j ce opo dal do my ko le jo we… nie
po zo sta po nich na wet ka mie, po dob nie, jak
po zbu rzo nej w 1938 r. cer kwi w. Mi ko a ja
Cu do twór cy, jed nym z naj pik niej szych za -
byt ków kul tu ry pra wo saw nej. Pa mi o nich
prze cho wu j sta re pocz tów ki i zdj cia.

Spu  my jed nak kur ty n za po mnie nia
na to, co zgi n o bez pow rot nie i ciesz my si
tym, co oca la o. A jest si czym chwa li. Pik -
ny eklek tycz ny pa ac Fran za i Em my Schönów
(1903, obec nie sie dzi ba s du), neo ba ro ko wy
pa ac Ern sta Schöna (1885 r., obec nie mie -
ci si w nim Mu zeum), re dnio wiecz ny Za -
mek Sie lec ki (za go ci o tu So sno wiec kie Cen -
trum Sztu ki -Za mek Sie lec ki), Ba zy li ka
ka te dral na (1899 r.), któ rej wn trza zdo bi po -
li chro mie Wo dzi mie rza Tet ma je ra i Hen ry -
ka Uziem by, neo kla sy cy stycz ny Dwo rzec
Gów ny, zbu do wa ny wg pro jek tu wo skie go ar -
chi tek ta Hen ry ka Mar co nie go (nie ste ty cz
za byt ku po sza pod mot w ko cu lat 60.),
wcze sno kla sy cy stycz ny Pa a cyk Mie ro szew -
skich (1790 r. sie dzi ba Pra cow ni Kon ser wa -
cji Dzie Sztu ki), neo go tyc ki Ko ció ek Ko le -
jo wy (1862 r.), neo re ne san so wa daw na Szko a
Re al na, pó niej zna ne Li ceum Ogól no kszta -
c ce im. S. Sta szi ca a do nie daw na sie dzi ba
Uni wer sy te tu l skie go, neo re ne san so wy pa -
ac Hen ry ka Die tla, od re stau ro wa ny przez
Ew i Sta ni sa wa Je rze go Ku li siów obec nie
prze kszta ci si w cen trum ar ty stycz ne, cer -
kiew pra wo saw na pw. .. Wie ry, Na dziei, Lu -
by i mat ki ich Zo fii (1889 r.). To tyl ko po cz -
tek li sty cen nych i war tych oca le nia bu dow li.
W ubie gym ro ku z li sty uni ka to wych za byt -
ków znik n a ko mo ra cel na w Macz kach
(daw na Gra ni ca). Miej my na dzie j, e to ostat -
ni nisz czy ciel ski „za bieg ko sme tycz ny”. 

MA RIA SZTU KA
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Dwo rzec So sno wiec Macz ki. 
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W grud niu w Ga le rii Biel skiej BWA wy sta -
wia no po kon kur so we pra ce XLI Bien na le Ma -
lar stwa Biel ska Je sie. 

 7 grud nia ar ty ci Te atru Pol skie go w Biel -
sku -Bia ej za pre zen to wa li pre mie ro wy spek takl
„Bia e go ma e stwa” Ta de usza Ró e wi cza
w re y se rii Jo an ny Zdra dy. 

 W li sto pa dzie i grud niu w Biel sku -Bia ej od -
by si cykl im prez po wi co nych 50. rocz ni cy po -
wsta nia w Stu diu Fil mów Ry sun ko wych pierw -
sze go fil mu o Bol ku i Lol ku w re y se rii Wa dy -
sa wa Neh re bec kie go. 

 W grud niu Ksi ni ca Be skidz ka pre zen to -
wa a wy sta w pn. „wiat Anio ów Sta ni sa wy
Tom czyk” – ar tyst ki z o dy go wic. 

 6 grud nia w Ksi ni cy Be skidz kiej od by a si
pro mo cja Ka len da rza Be skidz kie go AD 2014
pod red. Ja na Pi che ty i Kuch ni l ska Cie szy skie -
go Emi lii Ko der pod red. He le ny Do bra no wicz. 

 20 grud nia w MDK w Cze cho wi cach -Dzie -
dzi cach od by a si ko lej na edy cja Kra kow skie -
go Sa lo nu Po ezji pn. „Zi mo wa opo wie” pod kie -
row nic twem ar ty stycz nym Bar ba ry Bie la czyc. 

 Do 10 stycz nia po trwa w Ga le rii Aka de mic -
kiej ATH wy sta wa prac ab sol wen tów biel skie go
„Pla sty ka” pt. „Spo tka nia 6”. 

 Wy daw nic two Buf fi wzno wi o cie sz cy si
du ym po wo dze niem al bum Pio tra Ke ni ga
i Woj cie cha Kry skie go „Po dró w cza sie”, wy -
da ne go po raz pierw szy w 2011 r.

Ka mer ton dla chó ru Pol la ka

Mo dzie o wy Chór Mie sza ny „Ave
Sol” Biel skie go Cen trum Kul tu ry
pod kie run kiem Lesz ka Pol la ka dzia -
a ju po nad 30 lat. 20 pa dzier ni -
ka 2013 r. bielsz cza nie od nie li jed -
nak trud ny do po wtó rze nia suk ces.
Pod czas XXXIII Ogól no pol skie go
Kon kur su Chó rów a Ca pel la Dzie ci
i Mo dzie y w Byd gosz czy otrzy ma
gów n na gro d – Zo ty Ka mer ton,
a po nad to Pu char Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go, Pu char
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej, na -
gro d spe cjal n pre ze sa Za rz du
Gów ne go Pol skie go Zwiz ku Chó -
rów i Or kiestr oraz na gro d spe cjal -
n Sto wa rzy sze nia Au to rów ZA IKS.
Za o y cie la i dy ry gen ta chó ru „Ave
Sol” Lesz ka Pol la ka uho no ro wa no na -
gro d spe cjal n Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej. Biel ski chór wy pie wa
Zo ty Ka mer ton i Pu char Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej po raz pierw szy
ju w ro ku 1997. Le szek Pol lak zde -
cy do wa si wy je cha do Byd gosz czy
z obec nym ze spo em, gdy uzna, e
je go pod opiecz ni po now nie re pre -
zen tu j wy so ki po ziom. 

Wiel ki for mat

Biel ska Ga le ria ro do wisk Twór -
czych pre zen to wa a w grud niu wy sta -

w pn. „Gra fi ka – zbli e nia”. Gów ny -
mi dzie a mi eks po zy cji by y li no ry ty
lau re at ki Grand Prix Mi dzy na ro do we -
go Trien na le Gra fi ki Jo an ny Piech, któ -
ra za pro si a do wspó pra cy kil ku na stu
twór ców oraz stu den tów pro wa dzo nej
przez ni pra cow ni gra fi ki ar ty stycz -
nej w In sty tu cie Sztu ki w Cie szy nie.
Jak twier dzi szef ga le rii, biel ski twór -
ca Piotr Cza dan kie wicz, ostat nie dzie -
si cio le cia przy nio sy cy fry za cj
w wie lu dzie dzi nach y cia. Roz wój
tech nik dru ku za owo co wa po ja wie -
niem si gra fik wiel ko for ma to wych,
ofe ru j cych no we mo li wo ci i efek -
ty. Tra dy cyj ne tech ni ki rów nie si gn -
y po du e po wierzch nie, któ re wy ma -
ga j mud nej, wie lo go dzin nej pra cy
nad jed n ma try c. Wy sta wa pre fe ro -
wa a dzie a wy ko na ne tech ni k li no ry -
tu. Nie któ re gra fi ki im po no wa y drob -
ny mi, pra co chon ny mi struk tu ra mi.
Oprócz dzie Jo an ny Piech gra fi ki
przed sta wi li: Da mian Cho mon tow ski,
Mag da le na Czaj ka, Do ro ta Czer won -
ka, Ju sty na Mi kusz, Li dia Niem czyk,
Na ta lia Paw lus, An na Ste fa nik, Ka ta -
rzy na Sza wi ska, Hu bert Te resz kie -
wicz, Do ro ta Tro jan, Jo an na Wa lu siak,
Ma go rza ta Wrzeszcz i Kry stian e la -
zo. Jak za pew nia Piotr Cza dan kie -
wicz, eks po zy cja za ini cjo wa a po ka zy
ró nych dzie dzin gra fi ki, dzi ki któ rym
b dzie mo na po zna bli ej ró no rod -
ne tech ni ki i taj ni ki tej oso bi stej dys -
cy pli ny sztu ki.

Bez Zo tej Wie y

Trzy na sta edy cja Ogól no pol skie go
Kon kur su Po etyc kie go „O Zo t Wie -
 Pia stow sk” nie wy o ni a lau re ata…
Zo tej Wie y. Srebr n Wie  Pia stow -
sk uho no ro wa no mo d po et k Ma -
go rza t Kie rat ze wi to cho wic. Br -
zo w Wie  Pia stow sk przy zna no
zna ne mu na uczy cie lo wi i po ecie
z Db ni cy Ka szub skiej Je rze mu Fryc -
kow skie mu. Na gro d sta ro sty cie -
szy skie go za utwór gwa ro wy otrzy -
ma po eta, tu macz i pro za ik Sta ni saw
Ma li now ski z Cie szy na. Na gro d bur -
mi strza za tekst o Cie szy nie uho no ro -
wa no Ma ria na Ma ku l z Ru dy l -
skiej. Po zo sta e na gro dy otrzy ma li:
Grze gorz So bod nik z So snow ca,
Adam Wierz bic ki z Du ek w wo je -
wódz twie lu bu skim, a tak e Mo ni ka
Mi cha ek z Isteb nej.

Je
dn

ym
 z

da
ni

em

Po etyc kie przy spie sze nie
Je rzy Kron hold ma w Biel sku -Bia ej na -

dal spo re gro no wiel bi cie li swe go ta len tu.
Za rów no w cza sie wa ka cyj ne go spo tka nia
w Ksi ni cy Be skidz kiej, jak i zi mo wej pre -
zen ta cji je go wier szy w Kra kow skim Sa lo -
nie Po ezji (7 grud nia w Ga le rii Biel skiej
BWA) zgro ma dzi o si kil ka dzie sit osób,
któ re w g bo kim sku pie niu wy su cha y
utwo rów cie szy skie go po ety oraz sak so fo -
ni sty Mar ci na u pa skie go. 

Je rzy Kron hold nie by do td po et pod -
nym. Od ksi ko we go de biu tu („Sa mo pa le -
nie” w 1972 r.) wy da za le d wie sze to mów
wier szy. Mie wa okre sy kil ku na sto let nie go
mil cze nia. Mi o do po ezji dzie li jed nak
z in ny mi pa sja mi – bi blio fil stwem, re y se -
ri, dzien ni kar stwem, dzia al no ci ad mi -
ni stra cyj n i spo ecz n oraz dy plo ma -
cj – któ re nie po zwa la y mu od da si wy -
cz nie wier szo pi sar stwu. Do pie ro gdy
przed dwo ma la ty – prze cho dzc na eme ry -
tu r – za ko czy sw mi sj kon su lar n
w Ostra wie, je go pi sar stwo na bra o tem pa.
Jest te raz do rzad kim – jak s dz – przy -
ka dem po ety, któ ry nie tyl ko pi sze co raz wi -
cej, ale i co raz le piej! Po zby si bo wiem,
obec nych w pierw szych je go to mach, na trt -
nych wy ra e do pe nie nio wych, któ re eks -
plo ato wa y jesz cze wcze niej sze po ko le nia
po etyc kie. Za cz uprasz cza i kon den so wa
for m wier sza, i cz ciej sto so wa ze sta wie -
nia, acz kol wiek nie uciek od ani mi za cji, któ -
r ope ru je w spo sób mi strzow ski. Eru dy cja
by e go an ty kwa riu sza po zwo li a na przy wo -
y wa nie z nie zwy k de zyn wol tu r bar dzo
ró no rod nych re aliów – po czw szy od hi sto -
rii i po li ty ki, po przez bio lo gi, li te ra tu r, ki -
no, mu zy k, sztu k, sport, a na cie szy skiej
oj co wi nie sko czyw szy. Wy gl da na to, e
Je rzy Kron hold jest oby wa te lem wia ta za -
ko rze nio nym g bo ko w cie szy skiej zie mi. 

– Du o bo cia nów / i co raz mniej Po la ków
/ w Li got ce Ka me ral nej / wkrót ce ju tyl ko
deszcz / pyn nie prze czy ta / ka mien ne alek san -
dry ny / wy ku te w dia lek cie oj czy stym /  
na cmen ta rzu / za Ol z – po wia da po eta
w wier szu „W Li got ce Ka me ral nej”. Z okien
do mu na roz le gym pu cow skim pa sko wy u
wi da jed nak nie tyl ko a god ne sto ki Czan to -
rii, brud ne dy my trzy niec kiej hu ty czy szczy -
ty Ja wo ro we go i Ostre go, za któ ry mi roz sia -
da si Li got ka Ka me ral na. Tu za ni wa nie
otwie ra si klu czem dzi kich g si „wi co na
ksi y cem” Bra ma Mo raw ska, któ ra ku si a za -
wsze przy szych zbie gów, wa gan tów „ni cych
o du chach Lu te cji i o mo zai kach w San Vi ta -
le”. Bra ma wie dzie do ogro dów kul tu ry.

Ubie go rocz ny tom Je rze go Kron hol da
„Epi ta fium dla Lu cy” (Se ria Po etyc ka „Ze -
szy tów Li te rac kich”) – ob szer nie cy to wa ny za -
rów no przez ar ty stów Te atru Pol skie go
na cze le z Ja dwi g Gry gier czyk, jak i sa me -
go po et w cza sie Kra kow skie go Sa lo nu Po -
ezji – sta wia cie szy skie go twór c w po bli u
no wo fa lo wych ko le gów – Ju lia na Korn hau -
se ra, Ada ma Za ga jew skie go czy Ry szar da
Kry nic kie go, z któ ry mi two rzy burz li we y -
cie ar ty stycz ne ju w la tach 60. mi nio ne go wie -
ku. Ma o kto dzi pa mi ta, e to czy o si ono
szcze gól nie wart ko w… piw ni cy pa a cu La -
ri schów pod obec n Ca fe Mu zeum w Cie szy -
nie, w któ rej by wa li przed nie mal pó wie czem
po eci le gen dar nej gru py „Te raz”. 

Wie rz, e po etyc kie przy spie sze nie Je rze -
go Kron hol da ujaw ni jesz cze gb sze po ka -
dy je go ta len tu, mo e na wet na mia r du -
chów Lu te cji czy San Vi ta le. W ko cu
od cza sów Schen gen przez Bra m Mo raw -
sk mo na ju swo bod nie przej. Jest sta -
le dla wszyst kich otwar ta. 

JAN PI CHE TA
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Chór „Ave Sol” pod kie run kiem Lesz ka Pol la -
ka w ci gu ostat nie go trzy dzie sto le cia zdo by
wie le na gród w Pol sce i za gra ni c.



74

 W fil har mo nii wy sta wio no wi do wi ska ba -
le to we: Kró lew n nie kOpe ry l skiej w By -
to miu oraz Dziad ka do orze chów Spo ecz nej
Szko y Ba le to wej w Cz sto cho wie.

 W CPM od by o si ko lej ne spo tka nie ze
sztu k perfor ma tyw n, tym ra zem go ci li: Hu -
bert Wi czyk, u kasz Tru se wicz oraz gru pa
MON ster HUr ri ca ne WI haj ster.

 W Fil har mo nii Cz sto chow skiej od by si
kon cert Ze spo u Pie ni i Ta ca „Cz sto cho wa”
z oka zji ju bi le uszu 35-le cia.

 W Aka de mii im. Ja na Du go sza mia a
miej sce de ba ta zor ga ni zo wa na przez Pra cow ni
Kom pa ra ty sty ki Kul tu ro wej Do wiad cze nie re -

li gij ne w rze czy wi sto ci zse ku la ru zo wa nej; punk -
tem wyj cia sta si film Mi cha a Tka czy skie -
go Ksi yc to yd.

 w OPK Gau de Ma ter od by a si pro mo cja
al bu mu Szlak Resz ków; re dak to rem pu bli ka cji
jest Ro bert K pa (pre zes Fun da cji im. Resz ków)
a au to rem zdj wspó cze snych miejsc i zda rze
Zbi gniew Bur da;

 w Klasz to rze na Ja snej Gó rze Wy dzia
Teo lo gicz ny Uni wer sy te tu Opol skie go zor-
ga ni zo wa spo tka nie Kie low ski czy ta De ka-
log, z oka zji 25. rocz ni cy po wsta nia fil mu; 
go ciem spe cjal nym by Krzysz tof Za -
nus si.

Kon cert dla He in ri cha Al ta

Z oka zji wi ta Uczel ni 13 grud nia ho no -
ro wym pro fe so rem AJD zo sta He in rich Alt,
po li to log i ger ma ni sta, mi dzy na ro do wy eks -
pert w za kre sie ryn ku pra cy, a In sty tut Mu zy -
ki de dy ko wa mu wie czor ny kon cert w fil har -
mo nii, w któ rym oprócz fil har mo ni ków
wy st pi li pra cow ni cy oraz stu den ci in sty tu tu.

W pierw szej cz ci mu zy cy pod dy rek cj Mo -
ni ki Wo li skiej za pre zen to wa li Kon cert for te -
pia no wy G -dur op. 58 Lu dwi ga van Beetho ve -
na (Bar ba ra Ka ra kie wicz – for te pian) oraz
Kon cert po dwój ny na dwie or kie stry smycz ko -
we, for te pian i ko ty Bo hu sla va Mar tin (Ro bert
Gaw ro ski – for te pian, An drzej Mi cha lak – ko -
ty). Utwo ry tak ró ne pod wzgl dem sty li sty -
ki oraz cza su po wsta nia bu do wa y at mos fe r
wi ta i spo tka nia aka de mic kiej spo ecz no ci.

Dru g cz po pro wa dzi Le saw Po dol ski
i by a ona utrzy ma na w na stro ju Bo e go Na -
ro dze nia. Chór In sty tu tu Mu zy ki AJD, przy -
go to wa ny przez Prze my sa wa Je zio row skie -
go, przy po mnia pol skie i wia to we ko l dy,
a par tie so lo we za pie wa a Ka ta rzy na Su ska -
-Za gór ska (so pran) oraz cz sto cho wia nin Ar -
tur Jan da (ba ry ton). Na sce nie wy st pi li tak -
e so li ci oraz ze spó In sty tut Mu zy ki AJD.
Spe cjal nie dla go cia ho no ro we go przy go to -
wa no ko l dy nie miec kie.

Kon cert by oka zj do za pre zen to wa nia
wir tu ozo stwa pe da go gów oraz edu ka cyj nej
cie ki adep tów i do star czy zgro ma dzo nej pu -
blicz no ci wie lu wra e.

Po dró o wa nie wie lo wy mia ro we

W li sto pa dzie i grud niu w Sa li l skiej MGS -
-u Ma rek Przy by, pro fe sor Uni wer sy te tu Ar -
ty stycz ne go w Po zna niu, za pro si cz sto cho -
wian na wy sta w Po dró e wy obra ni. I cho
wie le z pre zen to wa nych prac po wsta o
pod wpy wem rze czy wi stych wy praw, jej ty -
tu pod kre la tak e wszel kie zmia ny men tal -
ne i wia to po gl do we ar ty sty. Zwie dza j cy mo -
gli zo ba czy ob ra zy po wsta e po 2005 r.,
a na le  ce do cy kli: Po dró, La bi rynt sa mot -
no ci, La bi rynt, Po li kli ni ka oraz cy klu naj now -
sze go Roz mo wy w ja ski niach de De mo isel les.
y wy mi ko lo ra mi ar ty sta opo wie dzia swo -

je wra e nia z po dró y, po ka za po dzi wia ne za -
byt ki, za pa mi ta ne w spo sób syn te tycz ny wi -
do ki, ist nie j c obok sie bie no wo cze sno
i tra dy cj – Wiel ka pocz tów ka ród ziem no mor -
ska, Dom Apol la, Dwie are ny, wi ty nia zde -
gra do wa na. Po ja wi y si rów nie kon fron ta -
cje z mi ta mi roz po wszech nio ny mi w kul tu rze
ród ziem no mor skiej: Dom Mar sja sza czy
Mar sjasz w kra inie Apol la. Cykl Po li kli ni ka,

rów nie efekt po dró y do To ska nii, by ra czej
me ta fo rycz n opo wie ci o opusz czo nych
bu dyn kach i po trze bie zna le zie nia wyj cia. Du -
e wra e nie wzbu dza y tak e la bi ryn ty, a wród
nich Prze rwa ny cig ko mu ni ka cji.

Spo tka nia z mo no dra mem

Ju po raz szó sty w mie si cach je sien nych
(li sto pad – gru dzie) Te atr from Po land za pro -
si wszyst kich za in te re so wa nych sztu k te atru
na Ogól no pol ski Prze gld Mo no dra mów „42-
200”. Za cz o si 3 li sto pa da La mal ca streé,
z któ rym przy je cha zna ny do brze w na szym
mie cie Edward Gra mont (ak tor ka Ad ria na
Bol); ko lej ne spek ta kle: Kim jest Wie ra Gran
(Mar ta An drzej czyk; re. Ja ni na To ma szew -
ska), Ka li na (Ja go da Rall), Od przo du i od ty -
u (Ma te usz No wak, re. Sta ni saw Mie -
dziew ski). Au to rzy na pod sta wie ada pta cji
po wie ci oraz bio gra fii bu do wa li spek ta kle
wa ne i ak tu al ne.

Po za kon kur sem przy po mnia no zwy ci ski
mo no dram z ubie ge go ro ku Pta ki spa da jAda -
ma o niew skie go oraz Po ra dy do bre go wo ja -
ka Szwej ka Wojt ka Ko wal skie go. Ostat nie mu
po ka zo wi kon kur so we mu to wa rzy szy a wy sta -
wa fo to gra ficz na Se nior i se nio ri ta.

Ga la od by a si 15 grud nia. Gów n na gro -
d otrzy ma spek takl Ka li na, opo wia da j cy
o y ciu cz sto cho wian ki Ka li ny J dru sik.

Fo to gra fi cy o Cz sto cho wie

Do ko ca minionego ro ku w Sa li Re pre zen -
ta cyj nej Ra tu sza mo na by o ogl da po kon -
kur so w wy sta w Kli ma ty Cz sto cho wy. Ju -
ro ra mi or ga ni zo wa ne go po raz ósmy spo tka nia
by li: Woj ciech Bar czy ski, Ma ciej Ku ro
(fo to re por te rzy), Sa wo mir Jo dow ski (ROK),
Mar ta Frey i To masz Ko si ski (pla sty cy,
czon ko wie gru py FRi KO). To oni spo ród 885
prac 145 au to rów za kwa li fi ko wa li do wy sta -
wy 52 zdj cia 29 au to rów. W tym ro ku nie
przy zna no Grand Prix.

W ka te go rii Fo to gra fia Kli ma tycz na zwy -
ci y a Ka ro li na Mie chow ska (Wzdu ka na -
u Koh na), dru gie miej sce za j Mar cin Opa -
czy ski (So ce nad Cz sto cho w), trze cie 
– Woj ciech Do ma ga a (Ar chi tek tu ra). W ka -
te go rii Fo to gra fia Re por ter ska gów n na gro -
d przy zna no Ka ta rzy nie Paw lik za fo to re por -
ta wy AU TY ZMo wa ny, dru g – Mar ci no wi
J dry ce (Akro ba ta), trze ciej nie przy zna no. Wy -
ró nie nia otrzy ma li: Iwet ta Gin towt -Pa proc -
ka, Prze my saw Sko czy las, Ka ro li na Kp ka,
Da riusz Ba ra now ski, Klau dia Obo za, Zo fia
Lan gier oraz Ja ro saw Re spon dek.

W kon kur sie wzi li udzia przed sta wi cie le
ró nych po ko le. Na wy sta wie zna la zy si pra -
ce ar ty stów do sko na le roz po zna wa nych: Lesz -
ka Pi li chow skie go (fo to gra fia kli ma tycz na
Dzie ci oraz re por ter ska Po szu ki wacz), Ma go -
rza ty Ko za kow skiej (Pra wie wi ty), Grze go -
rza Skow ron ka (zdj cie Ki bic otrzy ma o wy -
ró nie nie spe cjal ne Mi cha a Le gier skie go,
te go rocz ne go lau re ata Grand Press Pho to), Se -
ba stia na Ada mu sa (San to sub i to), ale obok nich
po ja wi y si na zwi ska no we. Naj wik szym od -
kry ciem by a na pew no 10-let nia Ka ro li na Mie -
chow ska.
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Be ne fis An drze ja Ka li ni na
15 grud nia z oka zji 80. uro dzin pi sa rza

Li te rac kie To wa rzy stwo Wza jem nej Ad o -
ra cji „Li -TWA” przy wspar ciu Wy dzia u
Kul tu ry, Pro mo cji i Spor tu Urz du Mia sta
zor ga ni zo wa o w Te atrze im. Ada ma Mic -
kie wi cza be ne fis, nad któ rym pa tro nat
ho no ro wy ob j pre zy dent Cz sto cho wy,
Krzysz tof Ma ty jasz czyk.

An drzej Ka li nin uro dzi si wpraw dzie
w J drze jo wie, ale to wa nie z Cz sto cho -
w zwi za swo je do ro se y cie. Obec nie
miesz ka w Ku si tach, wci ak tyw nie uczest -
ni czc w kul tu ral nym y ciu re gio nu. Ju bi -
lat de biu to wa w 1983 ro ku w „Ar ce”,
pod pi su jc swo je opo wia da nie pseu do ni mem
An to ni Tu chow ski, po tem wspó pra co wa
z „Ar ca na mi” „De ka d Li te rac k”, pa ry -
sk „Kul tu r” oraz pra s lo kal n; by ak -
tyw nym fe lie to ni st, kry ty kiem li te rac kim 
i te atral nym, a tak e ani ma to rem y cia
kul tu ral ne go (przez la ta or ga ni zo wa w Ra -
tu szu spo tka nia z wy bit ny mi cz sto cho wia -
na mi). Jest rów nie czon kiem PEN Clu bu
i Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich oraz
lau re atem m.in. Na gro dy im. Cze sa wa Mi -
o sza. Czy tel ni kom Ka li nin zna ny jest przede
wszyst kim ja ko au tor ksi ek: „…i Bóg o nas
za po mnia…” (1993), „Las wo kó” (1995),
„W cie niu zych drzew” (2000), „Ze sztam -
bu cha sta re go ko mu cha” (2009), „…a y -
cie jak rze ka…” (2010), „Opo wie ci o wi -
cie i zmierz chu” (2011), któ re obec nie s
wzna wia ne z oka zji trzy dzie sto le cia de biu -
tu pi sa rza w ra mach dzia a Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

W cza sie spo tka nia roz mo w z au to rem
pro wa dzi dy rek tor te atru, Ro bert Do ro -
saw ski. By tort, ale przede wszyst kim nie -
ko cz ce si y cze nia. Ju bi lat try ska hu -
mo rem; wier szem opo wia da o dwóch
Ka li ni nach, któ rzy to cz w nim wal k, ze
swa d przy ta cza aneg do ty ze swo je go y -
cia, m.in. o mi o ci pra bab ki do car skie -
go ge ne ra a Alek sie ja i stry jecz nym dziad -
ku, syn nym pi lo cie i kon struk to rze
ra dziec kim, któ ry zo sta na gro dzo ny zo -
tym me da lem na wy sta wie w Eu ro pie.
W cza sie be ne fi su Ka li nin pod pie wy wa,
a tak e de biu to wa ja ko ak tor w ske czu
z Ma go rza t Mar ci niak i Ada mem Hu ty -
r, od gry wa jc ro l ma o mów ne go m a.

Wspo mnie nia prze ry wa ne by y frag -
men ta mi spek ta klu „He mar w chmu rach”
(re. Piotr Ma cha li ca), pre zen ta cj utwo -
rów Ju bi la ta (Iwo na Cho uj pie wa a,
a An to ni Rot czy ta opo wia da nie). Na sce -
nie po ja wi li si tak e: Mar ta Hon zat ko,
Aga ta Ocho ta -Hu ty ra, Wal de mar Cu dzik
oraz Ma ciej Pó to rak.

Gra tu la cjom i y cze niom nie by o ko -
ca. Za stp ca pre zy den ta mia sta, Ja ro saw
Mar sza ek, wraz z prze wod ni cz cym Ra dy
Mia sta, Zdzi sa wem Wol skim, wr czy li Ju -
bi la to wi me dal Me ren ti bus, na sce nie po -
ja wi si tak e sta ro sta po wia tu cz sto chow -
skie go, An drzej Kwa pisz. Przy ja cie le
li te ra ci – Wie saw Wy szy ski, Zbi saw Ja -
ni kow ski, Wo dzi mierz „Gra bo cha” Gra -
bow ski, a tak e Ol ga Wie wió ra, po wie cio -
pi sar ka oraz re dak tor na czel na „Ga le rii”,
cz sto chow skie go ma ga zy nu li te rac kie go,
oprócz y cze ofia ro wa li mu rów nie wier -
sze.

Te atr by wy pe nio ny, a pu blicz no
ba wi a si do sko na le. Na za ko cze nie
cz ci ofi cjal nej od pie wa no wspól nie
„Sto lat”, a po tem jesz cze du go roz ma wia -
no w foy er.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Za ol zian ka za gra
w „M jak mi o”

W pol skiej te le wi zji TVN za ko czy si
wa nie se rial „Prze pis na y cie”, w któ -
rym mo gli my ogl da – w ro li cze skiej
ku char ki Al do ny, za ol zia sk ak tor k
Iza be l Ka pias. Po cho dz ca z Ol brach -
cic ak tor ka, na co dzie dy rek tor Miej skie -
go Do mu Kul tu ry w Or o wej, nie znik nie
jed nak z te le wi zji. Zdra dzi a nam, e po -
ja wi si w go nym se ria lu „M jak mi -
o”.

– Tro ch mi al „Prze pi su na y -
cie”... Na po czt ku grud nia by emi to wa -
ny ostat ni od ci nek se ria lu, ogl da li my
go wszy scy ra zem na ta kiej pik nej uro -
czy sto ci w stu dio. Ale dla mnie z tym se -
ria lem przy go da z pol sk te le wi zj si nie
ko czy. Za pro po no wa no mi pra c w bar -
dzo po pu lar nym se ria lu „M jak mi -
o”, któ ry le ci ju od trzy na stu lat. Mo -
ja po sta ma si po ja wi w tym se ria lu
po raz pierw szy w od cin ku 1039. Mam
na dzie j, e b d ten od ci nek ogl da
tak e wi dzo wie nad Ol z – mó wi Iza Ka -
pias w wy wia dzie w za ol zia skim „Go -
sie Lu du”.

Ak tor ka wcie li si na ma ym ekra nie
w po sta Ma ry li, po li cjant ki z wy dzia u
kry mi nal ne go, ko le an ki Tom ka Cho da -
kow skie go, któ re go gra w se ria lu An drzej
My nar czyk. – Jak si jed nak ta mo ja ro -
la roz kr ci, jak b dzie wy gl da sce na -
riusz ko lej nych od cin ków z mo im udzia -
em, na ra zie trud no po wie dzie. Pro du -
cen ci se ria lu za pew ni li mnie ju jed nak,
e mo ja przy go da z „M jak mi o” mo -
ga by po trwa co naj mniej dwa la ta – in -
for mu je mo da ol brach ci czan ka. Od ci nek
z jej udzia em obej rzy my na prze o mie
stycz nia i lu te go.

Iza be la Ka pias po ja wia si cza sa mi
i w cze skich pro jek tach, m.in. w TV No -
va. Za gra a w se ria lach „Uli ce”, „Or di -
na ce v rové za hrad”, „er na sa nit ka”
lub fil mach „Vech no nej lepí” i „Exper -
ti”. Te raz ma wy st pi w se ria lu kry mi -
nal nym „Expo zi tu ra”. 

Obec nie za ol zia ska ak tor ka pra cu je
ja ko dy rek tor Miej skie go Do mu Kul tu ry
w Or o wej. Ale jest te pio sen kar k.
Bie rze m.in. udzia w dwóch pro jek tach
mu zycz nych w Pol sce. – Pierw szy to
„Ka rin Sta nek”, w któ rym pie wam pio -
sen ki tej wspa nia ej pol skiej pio sen kar -
ki. Dru gi na to miast to „Pry wat ka 60. pl”
i mia on pre mie r w ma ju w Ra ci bo rzu,
mie cie ro dzin nym mo jej ma my. Uwa am,
e cho dzi o faj ny pro jekt, w któ rym bio -
r udzia z Agniesz k Ba bicz, Jo achi mem
Per li kiem i Da riu szem Nie bud kiem oraz
or kie str Bi g4Band. pie wa my naj wik -
sze pol skie prze bo je lat 60. i 70. ubie ge -
go wie ku: Cze sa wa Nie me na, Czer wo -
nych Gi tar, Ma ry li Ro do wicz i wie lu in -
nych. Mnie za, ja ko oso b do brze zna -
j c j zyk cze ski, na mó wio no, e bym
za pie wa a w tym pro gra mie dla pol skiej
pu blicz no ci tak e cze skie pio sen ki,
na przy kad He le ny Vondráko vej. To cie -
ka wa pro po zy cja es tra do wa i kie dy b -
dzie my gra na l sku Cie szy skim
na pew no za pro sz tak e za ol zia sk
pu blicz no – do da je Iza be la Ka pias.

JA CEK SI KO RA

 Te atr La lek „Baj ka” w so bo t 14 grud nia
wi to wa ju bi le usz 65-le cia. Ze spó, któ ry wy da
z oka zji swo ich uro dzin barw ny al ma nach, wy -
sta wi pod czas uro czy sto ci przed sta wie nie
„Pójd my wszy scy do sta jen ki” w re y se rii Ma -
rii Míko vej.

 „Na ro dze nia czas wra ca” to ty tu py ty, któ -
r na dwa ty go dnie przed Bo ym Na ro dze niem
na gra Pol ski Chór Mie sza ny „Col le gium Can -
ti co rum”. Kr ek za wie ra sie dem na cie utwo rów
i sta no wi swo isty prze krój ko ld wia ta.

 Od pierw sze go wtor ku 2014 r. w Do mu
PZKO w Ja bon ko wie mo na uczest ni czy w spo -
tka niach osób, któ re pra gn bli ej za po zna si
z chrze ci ja stwem i je go pod sta wa mi wia ry. Spo -
tka nia b d si od by wa we wtor ki, od 7 stycz -
nia do 18 mar ca, a or ga ni zu je je za ol zia ski od -
dzia Szko y No wej Ewan ge li za cji „Za che usz”. 

 Ksi ni ca Cie szy ska zor ga ni zo wa a
20 grud nia spo tka nie pro mo cyj ne po wi co ne re -
gio nal nym ka len da rzom na rok 2014. Wród za pre -
zen to wa nych al ma na chów zna laz si m.in. Ka len -
darz l ski wy da ny przez Za rzd Gów ny PZKO. 

 Prof. Da niel Ka du biec wy bit ny ba dacz kul -
tu ry lu do wej i j zy ka l ska Cie szy skie go ode -

bra na gru dnio wej se sji Ra dy Po wia tu Cie szy -
skie go gra tu la cje z oka zji otrzy ma nia ty tu u
Ho no ro we go l za ka Ro ku. 

 W Na wsiu i Ja bon ko wie wkrót ce dzia a b -
dzie Mu zeum Woj sko wo ci l ska Cie szy skie -
go. To wy nik po  cze nia dwóch ini cja tyw: Ar chi -
wum Hi sto rii Woj sko wo ci l ska Cie szy skie go,
miesz cz ce go si w Ja bon ko wie oraz ko lek cji po -
jaz dów woj sko wych bra ci Czud ków z Na wsia.

 14 grud nia kil ka set pa z obu stron Ol zy
wzi o udzia w so bot nim I Kon gre sie Ko biet l -
ska Cie szy skie go. Je go go  mi by y m.in.
Wan da No wic ka, mar sza ek Sej mu RP, oraz
Gra y na Ber na to wicz, am ba sa dor RP w Re pu -
bli ce Cze skiej. 

 „Col le gium Iu ve num”, chór Gim na zjum
Pol skie go w Cze skim Cie szy nie, wy st pi 11
grud nia na spo tka niu opat ko wym w Se na cie RP.
Dla mar sza ka Bog da na Bo ru se wi cza oraz se na -
to rów z ca ej Pol ski za pie wa ko l dy pol skie oraz
dwie ob ce „Ci ch noc” i „Ade ste fi de les”. 

 W Ksi ni cy Be skidz kiej w Biel sku -Bia ej
po raz pierw szy zo sta o za pre zen to wa ne wzno wie -
nie kul to wej ksi ki dla go spo dy z ca e go re gio -
nu – „Kuch ni l ska Cie szy skie go” Emi lii Ko der. 
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Otwo rzy li Mu zeum
Je rze go Trza now skie go

Wiel kim wi tem dla ewan ge li ków z pol -
skiej i cze skiej cz ci l ska Cie szy skie go,
a tak e ze So wa cji, by a w ostat ni nie dzie -
l grud nia uro czy sto otwar cia Mu zeum Je -
rze go Trza now skie go w Trza no wi cach. y j -
cy na prze o mie XVI i XVII wie ku pa stor
ewan ge lic ki i pi sarz re li gij ny, au tor wa ne go
kan cjo na u „Ci tha ra sanc to rum”, uro dzi si
wpraw dzie w Cie szy nie, ale z Trza no wic po -
cho dzi a je go ro dzi na. 

Wst g przed Mu zeum prze ci li bi skup l -
skie go Ko cio a Ewan ge lic kie go A.W. Jan Wa -
ca wek, wi ce het man wo je wódz twa mo raw sko -
-l skie go Mar tin Si ko ra i wójt Trza no wic Jan
To mi czek. Wcze niej wszy scy oni wraz z wier -
ny mi wzi li udzia w uro czy stym na bo e stwie
w miej sco wym ko cie le ewan ge lic kim. 

Na bo e stwo roz po cz o si o godz. 9.00,
pro wa dzi je pa stor trza no wic kie go zbo ru KE -
AW, Tomá Tyrlík, któ re go wspo ma ga m.in. ks.
Ma rek Lon dzin, pro boszcz za przy ja nio nej
pa ra fii Ko cio a Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go
w pol skim Dzi gie lo wie. Za brzmia y pie ni Je -
rze go Trza now skie go po pol sku, cze sku i so -
wac ku w wy ko na niu dziew cz ce go ze spo u
„Me lo die”, miej sco we go pa ra fial ne go chó ru
mie sza ne go oraz Lu cii i Pavlíny To mi czek.
Na skrzyp cach za gra a Ur szu la Klus, na for te -
pia nie – Mag daléna Tyrlíková a na or ga nach Rút
To ma nová. Ka za nie wy go si bp Jan Wa ca wek.

W uro czy sto ci wzi li te udzia m.in.:
Vla dimír Fe reník z pa ra fii ewan ge lic kiej ze
so wac kie go Lip to vskie go Mi kuláa (w tym
mie cie Trza now ski zmar w 1637 r.) oraz
Zbyek Ondeka, dy rek tor Mu zeum Zie mi Cie -
szy skiej w Cze skim Cie szy nie, któ re wspo -
ma ga o trza no wi czan przy bu do wie i za go spo -
da ro wa niu trza no wic kiej pla ców ki mu ze al nej.
Na re ali za cj te go przed si wzi cia gmi na
i miej sco wy zbór otrzy ma y wspar cie fi nan -
so we z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go „Prze kra cza my gra ni ce”.

Jaz zo wy Ad went w Avio nie

Ja ko jaz zo w „wi gi lij k” po trak to wa li ostat -
nie w te go rocz nym Ad wen cie spo tka nie w cze -

sko cie szy skiej Ka wiar ni i Czy tel ni Avion/No -
iva mi o ni cy mu zy ki syn ko po wa nej z obu
brze gów Ol zy. Na wy sta w swo ich zdj
„Twa rze cie szy skie go jaz zu / Tváe tínského
jaz zu” / za pro si ich w pi tek 20 grud nia Ma -
rian Sie dla czek, pre zes Za ol zia skie go To wa -
rzy stwa Fo to gra ficz ne go, mu zyk jaz zo wy,
per ku si sta go nej w swo im cza sie nad Ol z
ka pe li OR SO.

– Pa no wie na mo ich zdj ciach s bar dzo
wdzicz ny mi mo de la mi, po nie wa w ich ob -
li czach od zwier cie dla si ca y „ba ga” te go
wia ta – mia si, otwie ra jc pit ko wy wer -
ni sa Ma rian Sie dla czek. 

O au to rze wy sta wy i zwiz kach fo to gra fii
z jaz zem mó wi Je rzy Pu stel nik. – Przy ogl -
da niu tych zdj stwier dzi em trzy rze czy: zna -
ko mi ta fo to gra fia, wiet ne wia to, a przede
wszyst kim tchn one wprost jaz zem – pod kre -
li Pu stel nik, sam pa ra j cy si „fo to gra fi jaz -
zo w”. – Ge ne ral nie jed nak, wszyst kie zdj cia
zwi za ne z jaz zem po wsta j gów nie na kon -
cer tach. A tam fo to gra fu j cy s w zej sy tu acji.
Nie wol no wnie apa ra tu na kon cert, a jak si
go ju wnie sie, mo na ro bi zdj cia przez
pierw sze pi mi nut, i to bez fle sza. W do dat -
ku ma my ogra ni czo ne mo li wo ci ru chu – ar -
to wa. 

– Ma rian mia in n, kom for to w sy tu -
acj – za zna czy jed nak Pu stel nik. – Za pro si
mu zy ków do sie bie i sam ich usta wia tak, jak
po trze bo wa. On kie ro wa wia tem, nikt nie
od bie ra mu apa ra tu, mia spo ro cza su. Dzi -
ki te mu po wsta y zdj cia jazz ma nów, jak
gdy by wy rwa nych ze swo je go na tu ral ne go
kon cer to we go ro do wi ska. Z tych zdj jed -
nak na dal czu je my jazz, wi dzi my, e ci lu dzie
t mu zy k ko cha j. I to jest naj wa niej sze 
– stwier dzi Je rzy Pu stel nik.

Wer ni sa uwiet ni y jaz zo we stan dar dy,
któ re za gra a ka pe la Jazz Q, tym ra zem z har -
mo nij ka rzem To ma szem La so t. Wy sta w
ja zo wych fo to gra fii mo na te raz ogl da
w Avio nie do 20 lu te go 1014 r. 

Ma rian Sie dla czek (z pra wej) wi ta mi o ni ków
jaz zu na wer ni sa u. Z le wej har mo nij karz To masz
La so ta. 
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Ko rzy stajc z po god nej sonecz nej je sie ni, ru szyem z Pa ni na spo -
tka nie Ko tli ny Kod zkiej i Su de tów, obec nych mi wi do ko wo od dzie -

ci stwa w miej sco wo ci me go uro dze nia, z gór ki Sta rzy ko we go po la. 
Me ta zo staa ci le okre lo na i wioda tak by móc po now nie od -

wie dzi nie gdy wi dzia ne mia sta. Otmu chów do nich nie na lea,
ale wi docz na z da la im po nujca fa sa da ko cioa pa ra fial ne go pw. w
Mi koaja i Fran cisz ka Ksa we re go zachcaa do od wie dzin.

Za trzy ma li my si na chwil, obe szli my cen trum wo kó od re stau -
ro wa ne go re ne san so we go ra tu sza, obej rze li my za dba ny ko ció.
Resz ta, czcio wo post pe ere low skiej za bu do wy nie da waa po wo -
du do jej po dzi wia nia, na do mach odaca emul syj na – nie gdy siej -
szy pod sta wo wy ele ment przed pierw szo ma jo wych re stau ra cji. Pstryk,
pstryk i da lej...

Pacz ków, oto czo ny mu ra mi ale pa mitny nam z go spo dy w 1981,
w któ rej chcia no mnie po bi za bez za sad ne i bez czel ne da nie ksiki
zaale po nie do je dzo nym obie dzie. 

Jest faj nie bo sonecz nie, niewie le si tu ro bi, sen nie.
A po tem przez ci chy cze ski Ja wor nik do By strzy cy, po now nie

po pó wie ku. 
Chodz uli ca mi, któ re pa mitam, lo ka li zuj wspo mnie nia, od re -

stau ro wa ny Ry nek, barw ny; cie szy i zachca do pa trze nia. Chwalc
prze mia ny w roz mo wie z tu byl ca mi, syszy my: 

– A to dziki na szej Pa ni Bur mistrz...
Tej sa mej prze ciw któ rej pro te sto wa li po jej wy bo rze.  
– A by li cie Pa stwo w Ra tu szu, prosz tam zaj rze. 
Ob cho dzi my cae mia sto i pa trzy my zza rze ki na pitrzce si za ni

mia sto.
Stoj w miej scu w któ rym miaem szta lug i ma lo waem,

pidzie sit lat te mu na ple ne rze kra kow skiej Aka de mii Sztuk
Piknych. By li my tu pod piecz pro fe so ra Si wec kie go, któ re go le -
piej po znaem na wie czor ku za po znaw czym. A byo tak, sie dli my
przy dugim sto le, na ko cu któ re go sta pro fe sor i prze ma wia. Ja
pod stoem miaem usta wio ne na podod ze kor ki ku pio ne na od pu -
cie, co pro fe sor ko czy zda nie – na ci skaem na ko rek i wy strzaem
bi so waem. Pierw szy raz, pro fe sor prze rwa, po pa trza w nasz stron
i kon ty nu owa... Kie dy huknem trze cim kor kiem, Si wec ki prze -
rwa, pod szed i grzecz nie po pro si mnie o wy da nie amu ni cji. 

A po tem byo zwy czaj nie, sko czyo si prze mó wie nie, stao si
gwar no i pi li my wi no gdy z ko ry ta rza do la ty way znów ko lej ne
strzay. Chciaem po zna kon ku ren ta i wy szedem zo ba czy. 

Na ko ry ta rzu przed usta wio ny mi rzdkiem mo ich kor ków, sta pro -
fe sor i wy zwa la je ob ca sem...

Na tym ple ne rze z Ka to wic byem z Fran kiem Kakiem, gra fi kiem
i dzi zna ko mi tym aranerem wy staw.

Miesz ka li my w szko le, z kup ko le gów, z tak kup rónych
przy war, na wy ków i za cho wa. 

Byy ro bo cze way twór cze, co od ra na do wie czo ra ha ro way
w ple ne rze, pod ry wa cze co ubie ga li si o wzgldy miej sco wych na -
dob nic, by li ko ne se rzy win siar ko wa nych, tu ry ci acy po oko li -
cy i zwie dza cze miej sco we go mu zeum fi lu me ni stycz ne go przy fa -
bry ce za paek, le se rzy wy le gujcy si na ba se nie miej skim i bya jed -
na ko lean ka z grzyw ru dych wosów, któr nie tyl ko z te go po -
wo du zwa li my Lwic. 

Lwi ca naj le piej czua si w sta dzie, w sta dzie Ro mów, któ rych spro -
wa dzaa na ogrom ny szkol ny strych, gdzie za miesz kaa od ci najc
si od resz ty ple ne ro we go to wa rzy stwa. 

Scho dzi li si wie czo ra mi Cy ga nie z ka pel i tam przez noc dzi -
kie upra wia li swa wo le, tak dzi kie, e dud niy stro py i hu tay si lam -
py nad na mi. 

Wy wa la li my kor ki wkadajc drut w gniazd ka, by po ha mo wa
ta ce nad na szy mi akncy mi snu ciaami, zmczo ny mi róny mi
dzien ny mi czyn no cia mi. 

Ze li si i Fra nek, przy nia da niu Lwi cy wy garn:... „jak Pa ni
tak moe”...

– Ale, Fran cisz ku dla cze go do mnie mó wisz tak ofi cjal -
nie? – rzeka Lwi ca.

– Bo – od po wie dzia Fra nek – mó wie nie do Pa ni per Ty, uwaam
za zbyt hu ma ni tar ne.



*  *  *

Ha la Par ko wa, któ jej nie zna, z pra wej stro ny uli cy Ko ciusz -
ki – wiea spa do chro no wa, z le wej ona, stoi tak od 1922 ro ku.

Dzi maa w po rów na niu z no wy mi obiek ta mi, daw niej go cia wiel -
kie im pre zy han dlo we, spor to we, kon cer to we i ja kiej tam jesz cze.

Tu upu blicz nia si jazz...
W ha li wystpia or kie stra Gle na Mil le ra pod ba tut Raya

McKin leya, byy Pe ter Si sters i Edy Cot ton (na miast ka Lo uisa), byy

Wy bo ry Ja kich tam Miss, by li Przy byl ski i Ro ki ta pe ere lo wi pierw -
si kon fe ran sje rzy z polsk od mian woskiej im pre zy ha zar do wo es -
tra do wej „La scia o Ra dop pia”, by take pierw szy pu blicz ny strip -
tiz z awa ri wiata w wanej chwi li. 

W la tach osiem dzie si tych, kie dy im pre zy kul tu ral ne i kul tu ro -
po dob ne prze j Spodek pró bo wa no tu w utwo rzo nym ate lier kr -
ci fil my... Szko da, bo mo e zmar no wa no szan s na po wsta nie tu
Po ly wo od, nie jed na Ma ry lin by si zna la za, a re y se rów te tu mie -
li my. 

Ha la od lat po wo jen nych suya take im pre zom o cha rak te rze
spdów po li tycz nych. 

Przy „obsudze pro pa gan do wej” za trud nia no stu den tów pla sty ków.
Pod ko niec lat czter dzie stych stu dio wa w tu tej szej Wyszej Szko -

le Sztuk Pla stycz nych Wal de mar wie rzy – dzi siej szy orze pla ka -
tu pol skie go i je den z najsyn niej szych ab sol wen tów tej uczel ni. 

Wte dy to po de rwa chatur zle con przez Ko mi tet Wo je wódz ki
Ów cze snej Par tii. Mia wy ko na 20 trans pa ren tów o jed no brz micym
tek cie: „Rce precz od Ko rei”.

Pra co wa ca noc w Ha li Par ko wej, zmczo ny po sko czo nej pra -
cy zdrzemn si na krze seku pod cian w ocze ki wa niu na przed -
sta wi cie la zle ce nio daw cy.

– Co za bawan... obu dzi go pod niosy ton wy po wie dzi – to wa -
rzy sza Ja kie go.

– ... a tu je ste cie... wy, stu dent wyszej uczel ni nie po tra fi -
cie pi sa po pol sku, co nie wie cie, e „Rce” pi sze si przez „”,
wsty dcie si dwa dzie cia ra zy ten sam bd, od po wie cie wy nam
za to.

Wal de mar po pa trza na To wa rzy sza i nic nie mó wic wyj z kie -
sze ni po mit kartk ma szy no pi su, na któ rej pod piecztk Ko mi -
te tu byo na pi sa ne: „Ren ce precz od Ko rei – wy ko na sztuk 20”.
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Wykaz rozwizanych kryptonimów:
(wk) [Wiesawa Konopelska]

LI TE RA TU RA

– Po ezja –

BT KIE WICZ A.: Cie nie; Ma ska ra da; Pa mit ka z woj -
ny; Post Scrip tum. nr 6 s. 21. Rys. W. u ka.
BO BAK M. A.: Wiel kie mia sto. nr 7-8 s. 1. Rys. W. u ka.
BRZO SKA W.: biu ro po dró y; echa; elf; jo tu om ba; na -
lot; w pre zen cie tu dla wszyst kich za trzy ma si czas; wa -
sne i cu dze. nr 2 s. 30-3. Rys. W. u ka.
DA KO WICZ P.: a rów ki Smier dia ko wa. nr 2 s. 1.
DIC KIN SON E.: 12; 99113; 115; 120; 139; 150; 151;
298; 352; 377; 409. Prze. A. Szu ba. nr 1 s. 52-53. Rys.
W. u ka.
DRZE WUC KI J.: Czwar ty czwar tek mar ca, czy li no we
y cie. nr 3 s. 1. Rys. W. u ka.
DYT KO Z.: Ima ge; O psy chi ce; Owa dzi a mi o; Pik -
na mi o; Po wrót. nr 2 s. 45. Rys. W. u ka.
DZIE KA SKA B.: Inc.: „Mam od je cha…”. nr 3 s. 42.
FRYZ A.: Inc.: „jak to si no si?...”; jak to si no si; Kan -
gur; rze ka w mo rzu; uro dzi ny. nr 3 s. 44. Rys. W. u ka.
GAM ZA K.: Ma; Nic nie  czy; Ni cu jc; Sza fa; Two ja
nie obec no. nr 7-8 s. 36-37. Rys. W. u ka.
GÓ REC KI J.: Frasz ki (Ko mi sja led cza; Bu do wa IV RP;
Im pre za; Susz no in te gra cji; Ko niec wia ta; Upa dek
ko mu ni zmu; Ko rup cja). nr 1 s. 79.
GRUSZ KA -ZYCH B.: cie nie; po pió w Oden se; Inc.:
„dwa bia e mo ty le…”; – Ma ri; Inc.: „czy ste go zdro -
wia…”; Inc.: „jed na wie ca…”; Inc.: „przy je cha e w ja -
snym pasz czu…”; ciot ki; Inc.: „ca y dzie…”; Ne me
qu te pas; Inc.: „po  ce bie ga j ko nie..”; Inc.: „mój ze -
szyt…”; od ra na le ysz na pod o dze. nr 1 s. 30-31. Rys.
W. u ka.
GU ZLOW SKI J.: Bóg fal; Gro by bie do ty; Kra jo braz
z mar twy mi ko mi; Przy by cie Ko lum ba; Tu ry sta w Ka -
to wi cach w Pol sce. Z ang. prze. H. Cier niak. nr 4 s. 24-
25. Rys. W. u ka.
JAN KOW SKI Z.: Bia y ró a niec; Dno ró a ca; Ma nu -
skrypt An ny Ger man; Ostat nie pi sa nie; Po ostat nim rej sie;
Po miert ne; Po wrót Se ni. nr 9 s. 38-39. Rys. W. u ka.
JEDZ T.: Inc.: „ci gle pa da…”; Inc.: cier pie nie uszla -
chet nia…”; Inc.: „do sy te go wi do wi ska…”; de spe ra -
cja; mo dli twa; Inc.: „po co ko mu wi ta…”; Inc.: „y -
cie nie da je mi y…”. nr 7-8 s. 48-49. Rys. W. u ka.
KI SIEL M.: Do tkni cie; Dzi ku j Ci; Gry pa; Lecz; Mo -
ja ma ma pi; Ona; Po eta no tu j cy da ty; nieg; Inc.: „ta -
kie sny przy cho dz…”; Tru cho; Uj rza em j. nr 12 s. 20-
21. Rys. W. u ka.
MA TUSZ S.: Jad. nr 1 s. 1. Rys. W. u ka.
OL SZA SKI G.: An na. nr 5 s. 1. Rys. W. u ka.
PA JEW SKA M.: Lont miej ski. nr 9 s. 1. Rys. W. u ka.
–: Okru chy pe ry fe ryj ne; Ostat ki; Po dró do dru gie go po -
ko ju; So bot ni lont; Wa len ty Ski mó wi j zy ka mi. nr 9 s. 17.
Rys. W. u ka.
PAR MA E.: Fe lix. nr 6 s. 1. Rys. W. u ka.
SO BOD NIK G.: Echo; Sce ny miej skie; So wa za mil -
ke. nr 9 s. 29. Rys. W. u ka.
STY CZE J.: Bia a roz  ka; Bia a ró a na gro bie; Roz -
tar gnio na to piel; Sta ry jak Ram zes. nr 11 s. 20-21. Rys.
W. u ka.
–: Ona wci ucie ka mi mo mier ci. nr 11 s. 1.
SU WI SKI B.: Z te, zmó co ne. nr 5 s. 27. Rys. W.
u ka.
SZCZA WI SKI M. M.: Gup cy; Li sty na nie gu; Nie
trze ba; Po my ka; Sze lest; Sfu ma to. nr 11 s. 34-35. Rys.
W. u ka.
SZUR MAN T.: Jest, któ ry jest; Mo dli twa; Pierw sze; Prze -
gra ny czas; Spe nie nie. nr 3 s. 37. Rys. W. u ka.
SZY MA SKA B.: Cza sem w snach; Kie dy rze czy b -
d i nie tak; La tem nic nie trwa du go; Le piej po patrz
w bok; Od wa gi!; Szcz cie; Zbie gaj my na dó po zie -
lo nych sto kach; Zo ta go dzi na; Znik n mo na tak lek -
ko. nr 10 s. 16-17. Rys. W. u ka.
TU RANT W.: Chri sto pher Mar lo we; Mo dy hra bia;
Ocze ki wa nie (ele gia na har f i gos); Sir Fran cis Dra ke;
Sta ry hra bia; Strze si sta li z Shef field (pa va na); To masz
Dek ker. nr 10 s. 30-32. Rys. W. u ka.
–: Nie ocze kuj my cu du. nr 10 s. 1. Rys. W. u ka.

TU TA JE WICZ B.: fu ga; ku nia i ogie; lu bi zie le;
sztorm. nr 1 s. 19. Rys. W. u ka.
WA WER LA -DU GOSZ S.: Me tro; Na tu ra; Po e gna nie;
Za po wied. nr 5 s. 34-35. Rys. W. u ka.
W TRO BA J.: Afo ry zmy. nr 1 s. 79.
–: Afo ry zmy. nr 2 s. 79.
WIT CZAK A.: Drze wo mat ka; Hor ror va cul; Skro;
wia to cie; W gnie wie. nr 4 s. 35. Rys. W. u ka.
WRO SKI M.: Zie lo ne po j cie II. nr 2 s. 79.
ZIE LON KA Z.: Kon stan ty Dar mot ja kie go nie zna my.
nr 1 s. 31. Rys. W. u ka.

– Re cen zje tek stów po etyc kich –

BA JO RO WICZ K.: Klep sy dra i pro fi le – ra cja. Ka to wi -
ce 2012. Rec.: H. Cier niak: Bez dusz no klep sydr. nr 3 s. 73.
BO BAK M.: Brzyd ka. Ty chy 2012. Rec.: B. Wi de ra:
Krót ko o ksi kach. nr 3 s. 78 (no ta re cen zyj na).
–: y wot pusz ki. Ty chy 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko
o ksi kach. nr 5 s. 64 (no ta re cen zyj na).
CHOJ NOW SKI Z.: Ma zur skie od jez dy. Vy bor po ezie
z let 1980-2011. Tum. L. Mar ti nek. Opa va 2012. Rec.:
B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 3 s. 78 (no ta re cen -
zyj na).
CIER NIAK H.: Wy znaw ca skó ry. War sza wa 2012.
Rec.: E. An to niak -Kie dos: Spi sa ne ze skó ry. nr 4 s. 77.
DRZE WUC KI J.: Dwa na cie dni. War sza wa 2013.
Rec.: F. Netz: O nie wy mow nym pik nie tra gi zmu y -
cia. nr 11 s. 63.
DU DA H.: Umar li rzu ca j cie nie. Kra ków 2012. Rec.:
B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 2 s. 78 (no ta re cen -
zyj na).
DU DEK J.: Ho mo Si le sius. Szcze cin 2013. Rec.: B. Wi -
de ra: Krót ko o ksi kach. nr 12 s. 64 (no ta re cen zyj na).
DWO RAK B.: Miesz kam za dar mo w ka dym z was.
Kost ko wi ce 2013. Rec.: P. Pie ni ek: Spe cy ficz ny lo -
ka tor. nr 5 s. 62.
GÓR SKA W.: Roz sz nu ro wy wa nie. By tom 2012. Rec.:
H. Cier niak: Pierw sza ksi ka. nr 10 s. 62; nr 11 s. 62.
GRZE  CZAK M.: Wer se ty je ro zo lim skie. War sza -
wa 2012. Rec.: T. Ki jon ka: Wier sze po miert ne Ma ria -
na Grze  cza ka. nr 11 s. 31-33, fot.
GRUSZ KA -ZYCH B., JO NU SKA ITE B.: Mu su po etas.
Nasz po eta. Vil nius 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko
o ksi kach. nr 3 s. 78 (no ta re cen zyj na).
HAR TWIG J.: Za pi sa ne. Kra ków 2013. Rec.: B. Wi de -
ra: Krót ko o ksi kach. nr 11 s. 64 (no ta re cen zyj na).
KIE LAR G.: I chy ba le piej tak. Tar now skie Gó ry 2012.
Rec.: R. Bed nar czyk: Zgrze szy bia ym wier szem.
nr 1 s. 77.
KA LUS S.: Czas na wier sze. Ti me for po ems. Tum.
na ang. G. Pa nek. Kra ków 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót -
ko o ksi kach. nr 2 s. 78 (no ta re cen zyj na).
KRAW CZYK S.: Zro sty. Wy bór wier szy. Wy bo ru do -
ko na a i po so wie na pi sa a M. Bocz kow ska. Czer wion -
ka -Lesz czy ny 2012. Rec.: E. Dut ka: Cier pli we upra wia -
nie sie bie. nr 1 s. 72.
LI SKO WAC KI A. D.: Ele gij ki. So pot 2013. Rec.: B. Wi -
de ra: Krót ko o ksi kach. nr 12 s. 64 (no ta re cen zyj na).
LO SKOT .: Pla ne ta psów. Tar now skie Gó ry 2012. Rec.:
R. Bed nar czyk: Wier sze spod zna ku psa. nr 1 s. 77.
MAR TI NEK L.: Jsi mam si gni fe. Je ste mo im si gni fe.
Krnov 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 5
s. 64 (no ta re cen zyj na).
MO CZUL SKI L. A.: Kart ki na wo dzie. So pot 2013. Rec.:
B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 12 s. 64 (no ta re cen -
zyj na).
OSSO LI SKI W.: 40 ne spra vnych ba sni o mem mo stecz -
ku. 40 nie po praw nych wier szy o mo im mia stecz ku.
Tum. L. Mar ti nek. Krnov 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót -
ko o ksi kach. nr 7-8 s. 96 (no ta re cen zyj na).
PAR MA E., CHU DY G.: Ob raz ki ze l ska. Ka to wi -
ce 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 11 s. 64
(no ta re cen zyj na).
PO LKOW SKI J.: Go sy. So pot 2012. Rec.: H. Cier niak:
Trze ba wsu cha si w go sy. nr 9 s. 62.
–: la dy krwi. Przy pad ki Hen ry ka Ha ra sy mo wi cza. Kra -
ków 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 6 s. 64
(no ta re cen zyj na).

PRU DO K.: Wiel ka chmu ra, brat i ja. Kra ków 2013.
Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 4 s. 78 (no ta re -
cen zyj na).
SI KOR SKI C.: Pi dzie sit czte ry so ne ty. Szcze -
cin 2012. Rec.: E. An to niak -Kie dos: Re ne sans so ne tu.
nr 7-8 s. 92.
SZCZA WI SKI M. M.: Mi ty – po ezja. Ka to wi ce 2004.
Rec.: K. Ga usz ka: Otwie ra nie drzwi. nr 6 s. 40. Cykl
„Bi blio te ka no c”.
MIE JA F.: la dy wia ta. Mis sis sau ga 2013. Rec.:
E. Ko rep ta: „Za pi sków o wi cie” do pe nie nie. nr 11 s. 62.
– Za pi ski o wi cie. Rze szów 2012. Rec.: E. Ko rep ta: Za -
pi ski o wi cie. nr 5 s. 61.
TKA CZYK L.: Za gu bio ny anio. Wro caw 2013. Rec.:
B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 9 s. 64 (no ta re cen -
zyj na).
TU TA JE WICZ B.: Wa ha do. Cze lad 2012. Rec.: B. No -
wic ki: Ruch wa ha da. nr 1 s. 74.
TWAR DOCH SZ.: Mor fi na. Kra ków 2012. Rec.: W. Tu -
rant: W po szu ki wa niu to sa mo ci. Nr 12 s. 63.
WAL TER A.: mier bo gów. Kra ków 2012. Rec.: B. Wi -
de ra: Krót ko o ksi kach. nr 2 s. 78 (no ta re cen zyj na).
WO NIAK J.L.: W Ta trach. Wyd. 3 rozsz. B -
dzin 2013. Rec.: I. So mak: Exer ci ta ta trza skie. nr 12
s. 61.
WRO SKI M.: By em dwu na sty. Kra ków 2013. Rec.:
A. Urgacz: A gdy by by trzy na sty. nr 10 s. 60.
WSZYST KIE dro gi do jed ne go ser ca. Lu ba czów 2013.
Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 11 s. 64. (no -
ta re cen zyj na).
WY CZÓ KOW SKA I.: Mi dzy mi tem a plot k. Opo -
le 2013. Rec.: D. Ko zow ski, nr 10 s. 61.

– Pro za –

BE DAN REK M.: Czte ry opo wia da nia (uk; Majt ki czy li
ma y hap pe ning; Kurt ka; Po kaz mo de lek). nr 2 s. 24-26.
Rys. W. u ka.
BZDOK H.: Aneg do ty. nr 1 s. 79; nr 2 s. 79; nr 3 s. 79;
nr 4 s. 79; nr 5 s. 65; nr 6 s. 65; nr 7-8 s. 97; nr 8 s. 79;
nr 9 s. 66; nr 10 s. 75; nr 11 s. 75; nr 12 s. 75. Rys. 
H. Bzdok.
GU ZY P.: Fre da. nr 7-8 s. 32-35. Rys. W. u ka.
KI JON KA T.: Tryp tyk Wi la ny. nr 7-8 s. 23, 22.
KO BIER SKI R.: Bluszcz. nr 4 s. 40-43. Rys. W. u ka.
KRA SNO DB SKI J. P.: a two pal ni. nr 11 s. 22-25. Rys.
W. u ka.
MU CHA G.: Prze siad ka. nr 5 s. 20-22. Rys. W. u ka.
NETZ F.: Ni ko. nr 10 s. 22-26. Rys. W. u ka.
NO WO SAD J.: Od pro wa dza ne dia ba. nr 1 s. 17. Rys.
W. u ka.
–: Opo wia da nia. By i nie by. nr 1 s. 16-17. Rys. 
W. u ka.
OLE JARZ E.: We ro ni ka. nr 9 s. 30-32. Rys. W. u ka.
TU RANT W.: Cho le ra, ro dz si. nr 3 s. 16-19. Rys. W.
u ka.
WY CZÓ KOW SKA I.: Mi to plot ki (Te ty da; Wej cia ta -
jem ne; He ra kles na przy ld ku Taj na ron; Ama zon ki
z Kry mu; He le na Tro ja ska; Ka san dra). nr 6 s. 36-38.
Rys. W. u ka.

– Re cen zje –

BED NA REK M. L.: Sia no skrt. Kto wi ce 2012. Rec.:
E. An to niak -Kie dos: Sa mot no je a. nr 6 s. 62.
BIA AS Z.: Pu der i py. War sza wa 2013. Rec.: K. Krzan:
So sno wiec wy a nia si z mgy. nr 11 s. 61.
BRONTË A.: Lo ka tor ka Wild fell Hall. Przek. M. Hu -
me. Kra ków 2012. Rec.: M. P. Urba nek: Trze cia sio stra
Brontë. nr 4 s. 75.
CHMIE LEW SKA J. M.: Kar mi no wy szal. War sza -
wa 2013. Rec.: K. Krzan: Szu ka jc o sie bie. nr 5. 60.
DZIECH CIARZ O.: po Ma za niec. No wa Ru da 2009.
Rec.: P. Pie ni ek: Sko wyt odor kow ski. nr 1 s. 73.
GA SKELL E.: Pó noc i Po u dnie. Prze. K. Kwiat kow -
ska. War sza wa 2011. Rec.: M. P. Urba niak: O prze my -
le i doj rze wa niu. nr 5 s. 63.
GRA BOW SKI W.: Czo wiek – mo to cykl i in ne opo wia -
da nia. Ol sza ni ca 2012. Rec.: R. Zio ra -Kry sa: Raj utra -
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co ny, raj za cho wa ny. nr 3 s. 72. B. Wi de ra: Krót ko
o ksi kach. nr 1 s. 78 (no ta re cen zyj na).
GRE GO RY P.: Dwie kró lo we. Ka to wi ce 2011. Rec.:
M.P. Urba nik: Z t si roz wiód, t ci to... nr 3 s. 76.
IN GLOT J.: Wy p dzo ny. Bre slau – Wro caw 1945. Wro -
caw 2012. Rec.: W. Tu rant: Wy p dzo ny do kwa dra tu.
nr 5 s. 58.
JA MES H.: O czym wie dzia a Ma isie. Prze. M. Molt -
zan -Ma kow ska. War sza wa 2012. Rec.: M. Sie dla -
czek -Mi ko da: Ko go ob cho dzi ma a Ma isie? nr 2 s. 77.
JU SKA J.: Spó nio na ko chan ka. War sza wa 2013. Rec.:
K. Krzan: wiat ju nas nie po trze bu je. nr 5 s. 60.
KAR CZEW SKA W.: Li sty do Se we ry na. Red. K. Sam -
sel. Szcze cin 2012. Rec.: E. An to niak -Kie dos: G bo -
kie ró da przy ja ni. nr 3 s. 75.
LI SKO WAC KI A. D.: Kro ni ka po wro tu. Szcze cin 2013.
Rec.: W. Tu rant: Gra zna cze nia mi. nr 4 s. 73.
MEN DO ZA E.: Awan tu ra o pie ni dze al bo y cie. Kra -
ków 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 12
s. 64 (no ta re cen zyj na).
MOR CI NEK G.: Z rze sze Pu stec ke ho. Z kra iny Pu stec -
kie go. Tum. L. Mar ti nek. Cze ski Cie szyn 2012. Rec.:
B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 1 s. 78 (no ta re cen -
zyj na).
MU SIE RO WICZ M.: McDu sia. ód 2012. Rec.: K. He -
ska -Kwa nie wicz: Je y cja dy epi zod McDo nal do wy.
nr 2 s. 7.
NA LI WAJ KO J.: Ze ro. Gdy nia 2013. Rec.: B. Wi de ra:
Krót ko o ksi kach. nr 5 s. 64. (no ta re cen zyj na).
NO WO SAD J.: Czar ny Che vro let. Ol kusz 2013. Rec.:
B. No wic ka: Che vro le tem na wstecz nym. nr 6 s. 61.
PA NIEW SKI W.: Ho tel Pla ton. Ka to wi ce 2012. Rec.:
W. Tu rant: Niech was strze e Hi sto ria. nr 2 s. 74.
PILCH J.: Wie le de mo nów. War sza wa 2013. Rec.: M.
Sie dla czek -Mi ko da: W Wi le rz dz de mo ny. nr 7-8 s. 91.
ROW LING J. K.: Traf ny wy bór. Przek. A. Gra lak. Kra -
ków 2012. Rec.: M. Sie dla czek -Mi ko da: Zwy czaj ne an -
giel skie mia stecz ko. nr 3 s. 77.
SVE RAK Z.: Uciesz ki Ciesz ka. Tum. D. Do brew. War -
sza wa 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 7
s. 96 (no ta re cen zyj na).
TWAR DOCH Sz.: Mor fi na. Kra ków 2012. Rec.: J. Bie -
la wa: By al bo nie by W. Ke man nem. nr 2 s. 72.
WILK M.: Lo tem g si. War sza wa 2013. Rec.: D. Ko -
zow ski: Szu ka nie m dro ci. nr 6 s. 60.
WILK P.: Lal ki w ogniu. War sza wa 2012. Rec.: R. Zio -
ra -Kry sa: Ka bhi, ku, gham. nr 4 s. 76.
WRO SKI M.: 366 dni Baj do y i Baj gó ra. Kra -
ków 2013. Rec.: A. Urgacz: Rok okr gy z Baj do  i Baj -
gó rem. nr 5 s. 59.

HI STO RIA I KRY TY KA LI TE RA TU RY. 
J ZY KO ZNAW STWO

– Ar ty ku y. Przy czyn ki. Fe lie to ny. 
Spra woz da nia –

BE RE TA K.: lsk ja ko prze strze (w li te ra tu rze, w kul -
tu rze). nr 9 s. 9-11
DUT KA E.: Ju lia Har twig dzie ciom i o dzie ciach.
nr 10 s. 28-29, fot., rys.
FOX M.: Naj du sze prze mó wie nie (Wspo mnie nie
o Mro ek Fe sti wal 1990). nr 9 s. 15-16, fot.
F. N. [Fe liks Netz]: TO POS (Dwu mie sicz nik li te rac -
ki To wa rzy stwa Przy ja ció So po tu). nr 1 s. 7.
KO SI SKI K.: Przy mie rze so li (Po ezja Ma ria na Ki -
sie la). nr 12 s. 22-24.
KO NIECZ NA M.: Z mia sta kró lów do Kró lew skiej Hu -
ty – czy li jak to z Por tem Po etyc kim by o (Cho rzow ski
Fe sti wal Po ezji). nr 6 s. 58, fot.
KO NO PEL SKA W.: O „Aneg do tach” Hen ry ka Bzdo ka.
nr 6 s. 70.
KOT KOW SKA J.: Po wia tow ska i in ni (35. Ogól no pol -
ski Kon kurs Po etyc ki im. Ha li ny Po wia tow skiej. Cz -
sto cho wa, 23-24 XI 2012). nr 1 s. 85.
MIO DEK J.: „A od O po chod ni (Sa mo go ski no so we
w pol sz czy nie). nr 1 s. 59. Cykl „l ska oj czy zna pol -
sz czy zna”.
–: Gi dle (Na zwy to po gra ficz ne). nr 12 s. 65. Cykl „l -
ska oj czy zna pol sz czy zna”.
–: „Le cia a do Sie dlo ka na ro bo ta” (For my ar cha icz ne
w wy po wie dziach uczest ni ków kon kur su „Po na szy -
mu, czy li po l sku”). nr 5 s. 47.
–: My s tu kej! (l skie for my cza sow ni ko we). nr 4
s. 63. Cykl „l ska oj czy zna pol sz czy zna”.
–: Przed sia (gwa ra l ska). nr 7-8 s. 50. Cykl „l ska
oj czy zna pol sz czy zna”.
–: Pszczy skie per y so wa pol skie go (pol sz czy zna). nr 10
s. 65. Cykl „l ska oj czy zna pol sz czy zna”.
–: Roz na zy wa si (re gio na li zmy). nr 6 s. 43. Cykl „l -
ska oj czy zna pol sz czy zna”.
–: Roz pra wia – roz pra wia (re gio na li zmy). nr 2 s. 61.
Rys. W. u ka. Cykl „l ska oj czy zna pol sz czy zna”.
–: Szcze pa nów i Ste fa nów (Na zwy miej sco we). nr 3
s. 61. Rys. W. u ka. Cykl „l ska oj czy zna pol sz czy zna”.
–: Ty gi dzie! (gwa ra l ska). nr 9 s. 65. Cykl „l ska
oj czy zna pol sz czy zna”.
–: Zwo  stro my z Ba ra niej” (Bo he mi zmy w gwa rze
l skiej). nr 11 s. 65. Cykl „l ska oj czy zna pol sz czy -
zna”.

OSSOW SKA N.: Skuw ka (III na gro da w kon kur sie
„l ski Szek spir”). nr 6 s. 30-32. Rys. W. u ka.
PI CHE TA J.: Kto od ko pie li sty? (Li sty To ma sza Man -
fre da Bru el la do To ma sza Man na). nr 3 s. 84.
PO LE WIAK A.: Pod lu p d brow skie go czo gu. Spo -
tka nia po etyc kie (D brow ska Gru pa Po etyc ka). nr 1
s. 54, fot.
SI KO RA J.: Na gro da dla Re na ty Put zla cher (Na gro da
trans la tor ska „Li te ra tu ry na wie cie”). nr 9 s. 74.
–: Ra fa Wo ja czek po cze sku (Wy da nie po ezji R. Wo -
jacz ka w j zy ku cze skim). nr 3 s. 86.
SZTU KA M.: Gniew ni i am bit ni (II. edy cja ogól no pol -
ska kon kur su li te rac kie go „l ski Sha ke spe are”). nr 6
s. 29, fot.
SZTU KA M.: Ksi ka to wa rzy szy mi wsz dzie (Li te -
rac kie fa scy na cje prof. Te re sy Ko wal skiej). nr 3
s. 54-55, fot.
(msz) [Ma ria Sztu ka]: Wie saw My liw ski lau re atem mie -
sicz ni ka „Kra ków” nr 7-8 s. 30, fot.
TU RANT W.: Dom Kos sa ków (Gór ki). nr 7-8 s. 18-20,
fot.
WA NIEK H.: Dla cze go lsk…? (lsk w y ciu i twór -
czo ci). nr 2 s. 5, fot.
–: Dla cze go lsk…? (5) (Wil helm Szew czyk). nr 6
s. 41, rys. 
(B. W) [Bog dan Wi de ra]: 14. Ka to wic kie Spo tka nie Li -
te rac kie. nr 1 s. 11, fot.

– Syl wet ki  –

WÓJ CIK J.: Ju bi le usz Ma ria na Ba bu chow skie go (M. Ba -
bu chow ski – pu bli cy sta i pro za ik). nr 12 s. 69.
ZIE LON KA Z.: Mo ja – na sza t sk no ta za pik nem (Har -
ry Du da – syl wet ka po ety). nr 11 s. 14-6, fot.
ZA BIE ROW SKI S.: Ro man Dy bo ski – l zak z Cie -
szy na (An gli sta, li te ra tu ro znaw ca). nr 1 s. 50-51, fot.
SZCZA WI SKI M.M.: Nie je stem ju t sa m Ba si
(Bar ba ra Dzie ka ska). nr 3 s. 42-43, fot.
PA SZEK J.: Pa dwa na dla Ma ria na (30-le cie pra cy
twór czej pro fe so ra Ma ria na Ki sie la). nr 12 s. 17-19, fot.
ZA BIE ROW SKI S.: Hen ryk Mar kie wicz (1922-2013)
(Hi sto ryk i teo re tyk li te ra tu ry). nr 12 s. 44-45, fot.
HE SKA -KWA NIE WICZ M.: Gu staw Mor ci nek
po pi dzie si ciu la tach. nr 12 s. 28-30, rys.
KI JON KA T.: Zmar Wi told Na wroc ki. nr 11 s. 33.
TO KARZ A., WA GNER G.: To masz Pie trzak (Syl wet -
ka sie mia no wic kie go po ety). nr 10 s. 42-44, fot. Cykl
„Tak y j, tak two rz”.

– Wy wia dy. Wy po wie dzi  –

GRUSZ KA -ZYCH B.: Klu cze do Woj cie cha Ki la ra. Z…,
po et k i dzien ni kar k, lau re at k Na gro dy im. Ma cie ja
u ka sie wi cza rozm.: B. Wi de ra. nr 3 s. 46-47, fot.
KO RU SIE WICZ M., SZCZA WI SKI M. M.: Re jon
zna cze. O po etyc kiej mo do ci w Ka to wi cach roz ma -
wia j… nr 6 s. 8-10, fot.

– Re cen zje opra co wa li te rac kich  –

ADA MOW SKA J.: Ró e wicz i He bert. Ak sjo lo gicz ne
aspek ty twór czo ci. Kra ków 2012. Rec.: E. Bar tos: Ró -
e wicz i Her bert. nr 1 s. 75.
JUR GA A -JU RECZ KA J.: Sko czów – Kar wi na. la -
da mi Gu sta wa Mor cin ka. Sko czów 2013. Rec.: K. He -
ska -Kwa nie wicz: Prze wod nik po Mor cin ku. nr 10
s. 62.
KI SIEL J.: Tro py sa mot no ci. O do wiad cze niu eg zy -
sten cji w po ezji. Ka to wi ce 2011. Rec.: A. Na wa rec ki:
Po chwa a sa mot no ci. nr 2 s. 73.
KLA RY B. P.: Roz mo wy z pió ra mi. To ru 2012. Rec.:
A. Wit czak: Roz mo wy o po ezji. nr 4 s. 74.
MA ROSZ CZUK G.: wia dec twa, roz mo wy, kre acje.
W kr gu wiel kich tek stów in ter lo ku cyj nych. Ka to wi -
ce 2012. Rec.: E. Bar tos: Wy wia dy – rze ki. nr 12 s. 62.
MAR TI NEK L.: Fry de ryk Cho pin v ce ske li te ra tu re. Opa -
va 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 9 s. 64
(no ta re cen zyj na).
OD DIA LEK TU k li te rar nim ja zy kum v Evro pe.
Od dia lek tów do j zy ków li te rac kich w Eu ro pie.
Red.: M. Gam rat, J. Gre gor, L. Mar ti nek. Opa va 2012.
Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 6 s. 64 (no ta re -
cen zyj na).
SOW NIK pi sa rzy la skich. T. 4. Red.: J. Lysz czy na,
D. Rott. Ka to wi ce 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko
o ksi kach. nr 10 s. 64 (no ta re cen zyj na).
WIL CZY SKI A.A.: Hi sto rie i le gen dy l skich i za g -
biow skich pszcze la rzy. Rzecz o Ema nu elu Bi skup ku i ks.
Le opol dzie J drzej czy ku za o y cie lach Sto wa rzy sze nia
Pszcze la rzy l skich. Ka to wi ce 2012. Rec.: B. Wi de ra:
Krót ko o ksi kach. nr 10 s. 64 (no ta re cen zyj na).

SZTU KA. MA LAR STWO. PLA STY KA. 
GRA FI KA. RZE BA. FO TO GRA FI KA. 

AR CHI TEK TU RA

– Ar ty ku y. Przy czyn ki. Fe lie to ny. Spra woz da nia  –

GRA BOW SKI W.: AR CHI -TRAF (Osie dle Ty sic le cia
w Ka to wi cach – ar chi tek tu ra). nr 1 s. 48-49, fot.

–: AR CHI -TRAF (Ar chi tek tu ra tram wa jo wa). nr 2
s. 66-67, fot.
–: AR CHI -TRAF (Ar chi tek tu ra Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go w Ka to wi cach). nr 3 s. 66-67, fot.
–: AR CHI -TRAF (Se ce sja b dzi ska). nr 4 s. 66-67, fot.
–: AR CHI -TRAF (Dom tek styl ny We ich man na w Gli -
wi cach). nr 5 s. 52-53, fot.
–: AR CHI -TRAF (Wil le z uli cy War szaw skiej w Ka -
to wi cach). nr 6 s. 52-53, fot.
–: AR CHI -TRAF (Ar chi tek tu ra fa brycz na na Gór nym
l sku). nr 7-8 s. 84-85, fot.
–: AR CHI -TRAF (Ka to wic ka su per jed nost ka). nr 9
s. 52-53, fot.
–: AR CHI -TRAF (Sta cja ko le jo wa So sno wiec -Macz -
ki). nr 10 s. 52-53, fot.
–: AR CHI -TRAF (Ar chi tek tu ra mo der ni stycz na Ka -
to wic). nr 11 s. 52-53, fot.
JO DLI SKI L.: Z li stów do re dak cji (Po le mi ka z tek -
stem M. Sztu ki z nr 10/2012 na te mat Mu zeum l -
skie go w Ka to wi cach). nr 3 s. 6.
KO CI SKI W.: 200 wia tów w wa szych r kach (l -
ski Prze gld Ar ty stów In tu icyj nych „Ar ti sma”,
13 IX – 31 X 2013). nr 10 s. 51, fot.
KO NO PEL SKA W.: „Elek trow nia” – sta ry ad res, no we
wy zwa nia (Ga le ria „Elek trow nia” w Cze la dzi). nr 12
s. 70.
–: Naj lep sze ga le rie – bez Ka to wic (Ran king pol skich
ga le rii sztu ki wspó cze snej). nr 3 s. 82.
–: ry su nek do ce nio ny (Kon kurs Okr gu l skie go
Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków pt. „Pra -
ca Ro ku”). nr 7-8 s. 108, fot.
(wk) [Wie sa wa Ko no pel ska]: l ska Fo to gra fia Pra so -
wa 2012. nr 4 s. C, fot. Cykl „Zna ki i twa rze mia sta Ka -
to wi ce”.
–: Wie czór na gród w ZPAF (Na gro dy i wy ró nie nie
w do rocz nym kon kur sie fo to gra ficz nym). nr 1 s. C, fot.
–: Wmu ro wa no ka mie w giel ny (No wy bu dy nek dy -
dak tycz ny Aka de mii Sztuk Pik nych w Ka to wi -
cach). nr 7-8 s. 99, fot.
KONT NY I.: Ta jem ni ca drew nia nej wi ty ni (Ko ció
drew nia ny w Sta rej Wsi ko o Wi la mo wic). nr 4 s. 87,
fot.
KOT KOW SKA J.: Po szu ki wa nia sa crum (Spo tka nie
w Miej skiej Ga le rii Sztu ki w Cz sto cho wie). nr 12
s. 73.
PI CHE TA J.: wier wie ku na Wzgó rzu (25. rocz ni ca
po wsta nia Ga le rii Wzgó rze Fran cisz ka Ku kio y
w Biel sku -Bia ej). nr 1 s. 84.
PY KA H.: Ma y i na gu sie ki (Rze ba Ma don ny
z Mia stecz ka l skie go – naj star sza rze ba drew nia -
na w zbio rach Mu zeum Ar chi die ce zjal ne go w Ka -
to wi cach). nr 12 s. 46-47, fot. Cykl „l skie sa -
crum”.
–: Na dob na so dycz (Za byt ki sztu ki i ar chi tek tu ry ko -
ciel nej na l sku). nr 4 s. 60-61. Cykl „l skie sa crum”.
–: Na sza Bab cia, na sza „Oma” (Rze ba w. An ny Sa -
mo trze ciej z Knu ro wa). nr 7-8 s. 24-25, fot. Cykl „l -
skie sa crum”.
–: Ob le czo na w so ce (Wi ze run ki ma ryj ne). nr 5 s. 38-
39, fot. Cykl „l skie sa crum”.
–: Ro dzi na Je zu sa (Mo ty wy apo kry ficz ne w sztu ce l -
skiej). nr 6 s. 46-47, fot. Cykl „l skie sa crum”.
–: wia to Ukrzy o wa nia (Wi tra Ukrzy o wa nia z ko -
cio a w. Kle men sa pa pie a z Mied nej ko o Pszczy -
ny). nr 9 s. 54-55, fot. Cykl „l skie sa crum”.
RU DAW SKA M.: Na prze kor ma te rii (Fo to gra fie Ve -
ro niq Za fon). nr 11 s. 76, B, fot.
WAW RZY CZEK -KLA SIK M.: Sztu ka (z) od zy sku 
(1. Sa lon „Art. Upcy kling, pl” w Ron dzie Sztu ki w Ka -
to wi cach). nr 7-8 s. 82-83, fot.

– Syl wet ki  –

KO NO PEL SKA W.: „Mur ka” (Wspo mnie nie o ar chi tekt
Ma rii Czy ew skiej -Mur ce). nr 7-8 s. 102.
–: Jan Dut kie wicz (1911-1083). nr 1 s. 88, fot. Cykl
„Twór cy ka to wic kiej ASP”.
LI POK -BIER WIA CZO NEK M.: Mistrz i je go fo to gra -
fie (Sta ni saw Ga dom ski [1929-2013]). nr 9 s. 36-37,
fot.
KO NO PEL SKA W.: Ostat ni port (Je rzy Han der man -
der [1935-2013] – ar ty sta ma larz). nr 10 s. 41, fot.
WAW RZY CZEK -KLA SIK M.: Sztu ka by a je go spo -
so bem na y cie (To masz Ju ra [1943-2013] – pla ka ci -
sta, ilu stra tor, gra fik, wy ka dow ca ASP w Ka to wi -
cach). nr 5 s. 36-37, fot.
KON DZIO KA B.: Kon ser wa tor, któ ry ura to wa Gi szo -
wiec (Adam Ku dla – wo je wódz ki kon ser wa tor za byt -
ków w Ka to wi cach). nr 1 s. 12-14, fot.
KO NO PEL SKA W.: Ma go rza ta La za rek – ma lar ka
na Fa ce bo oku. nr 9 s. 48-49, fot., rys.
BED NAR CZYK R.: Na ma lo wa okno do Bo ga (Ry -
szard No wak – za in te re so wa nie ma lo wa niem ikon
wród ka to li ków). nr 1 s. 26-27, fot.
KO NO PEL SKA W.: Ma larz wy kwint ne go wia ta (Wi -
told Pa ka [1928-2013]). nr 10 s. 48-49. fot., rys.
MA CIUSZ KIE WICZ R.: Co da (Piotr Szmit ke [1955-
2013]). nr 9 s. 51, fot.
KO NO PEL SKA W.: Iry sy Pro fe so ra (Ob cho dy 100.
rocz ni cy uro dzin prof. Ka zi mie rza Wej cher ta). nr 9
s. 70.
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– Wy sta wy –

KO NO PEL SKA W.: Bel l me ria da i za pusz ko wa ny wiat
(Wy sta wa fo to gra fii Wal de ma ra Ja my pt. „Fo to gra fia
i... pusz ka Pan do ry”. Bel l me ria da”). nr 6 s. 48-49, fot.
WAW RZY CZEK -KLA SIK M.: Ja re mian ka – pa sja
i kon se kwen cja (Re tro spek tyw na wy sta wa ma lar stwa
Ma rii Ja re my w Ron dzie Sztu ki w Ka to wi cach). nr 3
s. 88, fot.
–: Dzie ci ko cha j sztu k! (Pro jekt Fu tu re Ar tist Ewy Ko -
kot pt. „Dziec ko – sztu ka – kon takt”). nr 4 s. 62.
KO NO PEL SKA W.: Ma lar skie ese je Le cha Ko o dziej -
czy ka (Wy sta wa ma lar stwa L. Ko o dziej czy ka pt. „Wy -
obra al ne – rze czy wi ste” w Ga le rii Pi tro Wy ej w Cen -
trum Kul tu ry Ka to wi ce. Ka to wi ce, 16 V 2013). nr 7-8
s. 80-81, fot.
–: Czo wiek w ciem no ci (Wy sta wa ma lar stwa An drze -
ja S. Ko wal skie go w Ga le rii BWA w Ka to wi cach). nr 5
s. 76.
–: Stan, wn trza, ak ty (Wy sta wa fo to gra fii Ka ta rzy ny
a ty -Wro ny pt. „Od por tre tu do ak tu” w Mu zeum Hi -
sto rii Ka to wic). nr 2 s. 64, A, fot.
WAW RZY CZEK -KLA SIK M.: W obiek ty wie Krzysz -
to fa Mil le ra (Wy sta wa fo to gra fii K. Mil le ra w Ga le rii
ZPAF Okrg l ski). nr 2 s. 87, fot.
WI DE RA B.: Bar dzo do bry ni (Wy sta wa ma lar stwa Mi -
cha a Mi no ra w Ga le rii „Ate neum”). nr 6 s. 28, rys.
KO CI SKI W.: Ma y czo wiek o wiel kim ta len cie
(Wy sta wa ma lar stwa Ni ki fo ra w Mu zeum w So snow -
cu). nr 4 s. 68, rys.
–: W sztu ce wol no mi wszyst ko (Wy sta wa twór czo ci
Je rze go No wo siel skie go w Ga le rii Extra va gan ce w So -
snow cu). nr 2 s. 65.
WI DE RA B.: Ma luj swo je – prze pis na wol no (Wy -
sta wa ma lar stwa Ro ma na No wo tar skie go w Mu zeum
Hi sto rii Ka to wic). nr 4 s. 88.
KOT KOW SKA J.: Dal sil nik lot ni kom …(Wy sta wa
„Pro fe sor Jan Ode rfeld … za ra zi em si wi ru sem lot -
nic twa” w Mu zeum w Cz sto cho wie). nr 7-8 s. 105.
KO NO PEL SKA W.: O zwy kych lu dziach w zwy kym
wie cie (Wy sta wa gra fik Jo an ny Piech w Mu zeum Miej -
skim w Ty chach). nr 11 s. 48, fot.
–: Na ma lo wa ci sz (Sta ni saw Ro dzi ski. Ma lar -
stwo. Mu zeum Gór no l skie w By to miu. Wer ni -
sa, 24 X 2013). nr 12 s. 48, fot.
KOT KOW SKA J.: Na jazd wia ta wy obra ni (Wy sta wa
ma lar stwa To ma sza S tow skie go w Sa li Re pre zen ta cyj -
nej Ra tu sza w Cz sto cho wie). nr 2 s. 85.
WAW RZY CZEK -KLA SIK M.: Gra fi ka po nad cza sem
(Wy sta wa gra fik Ro ma na Sta ra ka w Ga le rii „Na y -
wo” Pol skie go Ra dia Ka to wi ce). nr 12 s. 51, fot.
KO CI SKI W.: Raz jesz cze By ko wi chwa a! (Wy sta -
wa pt. „Sta ro wiey ski – pla ka ty, ry sun ki, szki ce” w Mu -
zeum w So snow cu). nr 6 s. 50-51, fot.
KO NO PEL SKA W.: Po mi dzy (Mi cha li na Waw rzy -
czek -Kla sik. Wy sta wa pt. „Po mi dzy”. Ga le ria ASP
w Ka to wi cach. Ron do Sztu ki). nr 3 s. 64, fot.
KO CI SKI W.: Krzyk i miech (Wy sta wa pt. „Crash”
w Ga le rii Szyb „Wil son” w Za brzu). nr 5 s. 51.
-; Pszczy ski ksi  na po lo wa niu (Wy sta wa „Ksi 
idzie na po lo wa nie” w Mu zeum w So snow cu). nr 3
s. 65, B, fot.
–: Za pa chy pa mi ci (Wy sta wa pt. „Tra dy cje wit Bo -
e go Na ro dze nia”. So sno wiec, Cen trum Sztu ki).
nr 12 s. 76, fot.
KO NO PEL SKA W.: Kto raz uj rza wiat In ne go (Wy -
sta wa gra fik cy fro wych pt. „Spo tka nia i In ni” w Ga -
le rii ZPAP w Ka to wi cach). nr 5 s. 48, 49, fot.
–: Po sta wy, kon fron ta cje, spo tka nia, po ko le nia (Wy sta -
wy zbio ro we pra cow ni ków na uko wych Ka te dry Ma -
lar stwa Ar ty stycz ne go w Cie szy nie - Uni wer sy te tu l -
skie go w Ka to wi cach). nr 4 s. 64.
RU DAW SKA M.: Ma rze nia (z) be to nu (Wy sta wy
w Mu zeum w Gli wi cach – La ta 70. na Gór nym l -
sku). nr 1 s. 65, B, fot.
WA GNER G.: Kru che lo sy l skiej por ce la ny (X Mi -
dzy na ro do we Warsz ta ty Ar chi tek to nicz ne Por ce la no -
wa XXIII). nr 11 s. 44-46, rys., fot.
WAW RZY CZEK -KLA SIK M.: Gra ni ce sa mi wy zna cza -
my (Pol sko -nie miec ka wy sta wa „Si le sia To pia”).
nr 10 s. 76, fot.
–: Su biek tyw ne ob ra zy l ska – pro jekt Me tro po lis (Fo -
to gra fie Gór ne go l ska i Za g bia D brow skie go).
nr 11 s. 51, 50, fot.
WI DE RA B.: Cie le sno w trzy dzie sto ki lo wej suk ni
(Wy sta wa pt. „Pe w pro jek cie. Mo de le cie le sno ci
i to sa mo ci w re ali za cjach szek spi row skich w Cen -
trum Sce no gra fii Pol skiej w Ka to wi cach”). nr 2
s. 88, fot.

– Wy wia dy –

BIE NIASZ M.: Ka to wi ce s przede wszyst kim mo je, czy
si to ko mu po do ba, czy nie. Z prof. …, ar ty st ma la -
rzem, lau re atem na gro dy Lux ex Si le sia 2012 rozm.
M. Waw rzy czek -Kla sik. nr 1 s. 62-64, fot.
CZER NOW R.: lsk jest dla mnie ma gicz ny. [Roz mo -
wa z…]. [Rozm.:] M. Waw rzy czek -Kla sik]. nr 4 s. 65, 
B. WA LER JA SKI D.: Con se rva tio est al ter na cre atio.
Z… obro c za byt ków, hi sto ry kiem, za o y cie lem
i prze wod ni cz cym Ko a To wa rzy stwa Opie ki nad Za -

byt ka mi w Za brzu, dy rek to rem Mi dzy na ro do we go
Cen trum Do ku men ta cji Za byt ków Po prze my so wych dla
tu ry sty ki rozm.: B. To me czek. nr 1 s. 8-10, fot.

– Re cen zje ksi ko we –

ADAM CZYK I.: Sztu ka go ty ku i re ne san su. ka ta log zbio -
rów Dzia lu Sztu ki Mu zeum l ska Cie szy skie go. Ma -
lar stwo, rze ba, rze mio so ar ty stycz ne. Cie szyn 2011.
Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 11 s. 64 (no ta
re cen zyj na).
DZIE CI bio r ce udzia w pro gra mie Fu tu re Art. Eea Ko -
kot, Zo fia Oli slo. Na sza prze strze. Ka to wi ce 2012.
Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 1 s. 78 (no ta re -
cen zyj na).
KO MU pie ko, ko mu raj. Wi zje s du osta tecz ne go
w pla sty ce nie pro fe sjo nal nej. Ka to wi ce 2012. Rec.:
B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 4 s. 78 (no ta re cen -
zyj na).
KO ZI NA I.: Iko ny di zaj nu w wo je wódz twie l skim. Ka -
to wi ce 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 2
s. 78 (no ta re cen zyj na).
OD POR TRE TU do ak tu. Ka ta rzy na a ta -Wro na. Fo -
to gra fia. Ka to wi ce 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko
o ksi kach. nr 2 s. 78 (no ta re cen zyj na).
PO ZDRO WIE NIA z Ka to. Ka to wi ce 2013. Rec.: B. Wi -
de ra: Krót ko o ksi kach. nr 9 s. 64 (no ta re cen zyj na).
SCE NO GRA FIA 6D. Sze wy mia rów sce no gra fii.
Ka ta log prac stu den tów. Ka to wi ce 2012. Rec.: B. Wi -
de ra: Krót ko o ksi kach. nr 4 s. 78 (no ta re cen zyj na).
TRUSZ KOW SKI J.: Post scrip tum post mor tem. Ar ty -
ci awan gar do wi w spo e cze stwie so cja li stycz nym
w Pol sce 1968-1988 (Od Jac ka „Kro ko dy la” Ma lic kie -
go do Ja ku ba Mi ko a ja Ry dec kie go). Biel sko -Bia -
a 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 7-8 s. 96.
(no ta re cen zyj na).

– Re pro duk cje –

ADA MUS J.: z cy klu La bi ryn ty T sk no ty Mi no tau -
ra II (druk cy fro wy, 2008). nr 4 s. A, fot.
BE CE LA J.: Al bum – VII (Szko). nr 7-8 s. 108.
BE RE NIC KI K.: Ro dzi na IV wg Rem brand ta (pót no,
olej, 1968). nr 1 s. D, fot.
BIE NIASZ M.: Au gu stów (akwa re la, 1998); Au to por -
tret z anio em (akryl, olej na pót nie, 1975); do ce -
gy III (tem pe ra na kar to nie, 1975); Mi dzy bro dzie y -
wiec kie (akwa re la, 1987); Zwie rz ta 2001-2004 (col la -
ge). nr 1 s. A, fot.
CY BIS J.: Ku try w za to ce (pót no, olej, 1972); Por tret
ma la rza Ro ma na Tu ry na (pót no, olej, 1933). nr 1 s. D,
fot.
DA DAK K.: Mo to Per pe tuo V (bla cha sta lo wa, ema -
lia, 2012). nr 4 s. A, fot.
DU AR TE E.: Se aso nal over lap (olej na pót nie). nr 5 s. 50,
fot.
DUT KIE WICZ J.: Adam Hof f man (ry su nek, 1961); Bo -
gu saw Gó rec ki (ry su nek, 1960); Jan Wy soc ki (ry su -
nek, 1953); Prof. Kar no eki, 1938); Z cy klu „wie pol -
ska” (ry su nek, 1970). nr 1 s. E.
–: Wil helm Szew czyk (ry su nek). nr 6 s. 41.
FA AT J.: Przed wio nie – Po le sie (pa pier, gwasz, tem -
pe ra). nr 1 s. D, fot.
FUR GA LI SKI Z.: Ho ry zont. nr 4 s. E.
HA CU RA B.: Tar tar II (olej na pót nie). nr 5 s. 50, fot.
JA GO DA J.: Me fi sto z Wall Stre et. Kon trast – L dzi ny,
Ka sta lia Imie lin. nr 10 s. 50, fot.
JA RE MA M.: Go wa Hen ry ka Wi ci skie go; Pe ne tra cje
(1958); Pro jekt ko stiu mu Ma tro ny do „Ma twy” S. I. Wit -
kie wi cza; Rytm (1957); Stwór i Pie sek (1943). nr 3 s. D.
JA ROC KI W.: Ma a or ka (tek tu ra, olej). nr 1 s. D, fot.
KA LA RUS R.: Pla kat. nr 4 s. E.
KAS SNER J.: Cy ga ry ta i bon ka wa (frag ment). Gru pa
Ar ty stów Nie pro fe sjo nal nych Gro ta. nr 10 s. 50, fot.
KO O DZIEJ CZYK L.: z cy klu: Ko smo go nie. Je sien -
na Ko smo go nia IV (olej, pót no, 1966). nr 4 s. A, fot.
–: Z cy klu „Ko smo go nie”. Je sien na Ko smo go nia II (olej,
pót no, 140x200 cm, 1995). nr 7-8 s. 81, fot.
KO WAL SKI A. S.: Dro ga Krzy o wa, sta cja III. „Upa -
da wraz z To b”; Me ta fi zycz na ar chi tek tu ra gó ral ska
(tem pe ra, olej, pót no, 1981); Pie ta (olej, pót no, 1967);
Pie ta wiet nam ska (olej, pót no, 1967); Po ar staj ni
(tech ni ka mie sza na, pót no, 1972). nr 5 s. 76-77.
KRZY A NOW SKI K.: Por tret o ny ar ty sty z ko tem
(pót no, olej, 1912). nr 1 s. D, fot.
KU KAJ E.: Za pach ró y (olej, akryl). nr 7-8 s. A.
KU A KOW SKI B.: Ob li cza Ka to wic. nr 9 s. 26-27.
LEKS -BU GAJ SKA J.: Ma ska: mo tyl. Sto wa rzy sze nie
Twór ców Kul tu ry Za g bia D brow skie go. nr 10 s. 50, fot.
AW RY WA NIEC A.: Od dwor ca do dwor ca. nr 2 s. 21-
23, fot.
MA CIUSZ KIE WICZ R.: W dziel ni cy uciech (akryl, olej,
pót no, 2000/5). nr 4 s. A, fot.
MI NOR M.: Jesz cze tyl ko 2 ty go dnie si a, a po tem ju
ma sa (olej, 160x140, 2012). nr 6 s. 28.
MZYK M.: Akt By tom ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie -
ku. nr 10 s. 50, fot.
NA LI WAJ KO P.: Mo dzi (szkic olej ny, 2001). nr 7-8
s. 44.
NI KI FOR: Pej za be skidz ki ze sta cyj k ko le jo w, la -
ta 30. XX w. nr 4 s. 68.

NO WO SIEL SKI J.: Akt z mia stem w tle (1996); Au to -
por tret (1976); Ko lej ka w sko to ro wa (1995); Mo no gra -
fia nie zna jo mej (1971); Wspo mnie nia z Egip tu (1992).
nr 2 s. B, fot.
NO WO TAR SKI R.: Bez ty tu u; Wej cie (scho dy). nr 4
s. E.
OSZEK A.: Alek to (akryl na pót nie). nr 5 s. 50, fot.
PIECH J.: Déja vu I (li no ryt, 115x150, 2011); Od mien -
ne sta ny wia do mo ci (li no ryt, 115x150, 2012). nr 11
s. 49, fot.
PO CIE CHA A.: Trwa nie (ry su nek). nr 7-8 s. A.
REJ A.: Z cy klu Geo me tria XXX. nr 4 s. E.
RO DZI SKI S.: Czar ny dom (olej na pót nie,
100x120 cm, 2011); In ny wiat – Gu sta wo wi Her lin -
go wi Gru dzi skie mu (wer sja II, olej na pót nie,
60x90 cm, 2008); Ma ria Mag da le na (olej na pót nie,
160x100 cm, 2008); Opa ki wa nie – Ja nu szo wi (1979-
1980, 1980-1987, olej na pót nie, 102x127 cm). nr 12
s. 49.
RUS T.: Hi sto ria zmierz chu. wi te drze wo (olej, pót -
no, 2008). nr 4 s. A, fot.
SA RA PA TA J.: Za kr ce ni (rze ba). nr 7-8 s. A.
SA WICZ Z.: Ka to wi ce – no we otwar cie (fo to re por ta).
nr 6 s. 11-13, fot.
SRO KA M.: mie ci (fo to re por ta). nr 4 s. 11, fot.
STA RAK R.: Blo ki (1971); Blo ki I (2012); Sy me tria
(2012); la dy (1986); Wi dok z okna (2012). nr 12 s. 50,
fot.
STEL LER P.: Pej za z Wi sy (drze wo ryt, 250x190cm,
1954); Wo do spa dy ró de Wi sy (drze wo ryt, 1934). nr 7-
8 s. 22-23.
SZA LA K.: W po szu ki wa niu wio sny. Sto wa rzy sze nie Si -
le sia Tak Art. nr 10 s. 50, fot.
SZMIT KE P.: Ob raz sy pa ny (w giel, akryl, pót -
no, 170x120 cm, 2011); Re tro spek ty wa (akryl, pót -
no, 62 cm, 2010). nr 9 s. 50, fot.
TU REK -GA M.: Sho pes of co lo ur all si ze. nr 4 s. E.
WAW RZY CZEK -KLA SIK M.: Se ri gra fia (240x160
cm). nr 3 s. A, fot.
WEBS K.: Nasz ob raz. Gru pa 18 – Ob sy dion. nr 10 s. 50,
fot.
WEND V. van: Post hi sto rycz ny kar na wa (akryl na pót -
nie). nr 5 s. 50, fot.
ZYG MUNT J.: Pod wod ny ow ca (du go pis i tusz na pa -
pie rze). nr 5 s. 50, fot.

KI NO. RA DIO. TE LE WI ZJA. MU ZY KA. TE ATR

– Ar ty ku y. Przy czyn ki. Fe lie to ny. Spra woz da nia –

BA DET KO A.: l ski znak (Ka ba re ty na l sku). nr 2
s. 40-44, fot.
BA A GA M.: Usy sz, e lew ry czy (70. Mi dzy na ro -
do wy Fe sti wal Fil mo wy w We ne cji). nr 10 s. 18-20, fot.
BED NAR CZYK R.: Ru iny po l skim Te atrze Ta ca.
nr 2 s. 14-16.
–: Wy pie wa Pol sk w pie niach (100-le cie chó ru
„Ogni wo” z Ka to wic). nr 9 s. 56-57, fot.
BRZE NIAK M.: Fla men ca to nie ko niecz nie fla men -
co (XXIII Mi ko ow skie Dni Mu zy ki). nr 7-8 s. 51-53,
fot.
CO FA KA J.: l skie epi zo dy An ny Ger man. nr 4 s. 18-
19, fot.
DRA JEW SKI S.: Z li stów do re dak cji (Po le mi ka z tek -
stem dot. l skie go Te atru Ta ca). nr 4 s. 5.
DZIA DEK M.: 5. Fe sti wal Pra wy ko na NO SPR. nr 6
s. 59. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: IX Kon kurs Dy ry genc ki im. Grze go rza Fi tel ber ga. nr 1
s. 66-67, fot. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: XV l skie Dni Mu zy ki Wspó cze snej. nr 1 s. 71. Cykl
„Mi dzy nu ta mi”.
–: XXIII Mi dzy na ro do wy Fe sti wal Mo dych Lau re atów
Kon kur sów Mu zycz nych [Ka to wi ce, 27 X 2013]. nr 12
s. 60. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: 40 lat l skiej Try bu ny Kom po zy to rów. nr 4 s. 44-46,
fot. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: 118. l ska Try bu na Kom po zy to rów. nr 5 s. 57. Cykl
„Mi dzy nu ta mi”.
–: Chry stus zmar twych wstan jest. nr 3 s. 71. Cykl „Mi -
dzy nu ta mi”.
–: Dzwo ny bi j ca y rok (Py ta Ga brie li Szen dzie lorz
pt. „Dzwo ny”). nr 1 s. 71. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: Hu bert Sal wa row ski gra Pro ko fie wa (So ne ty Pro ko -
fie wa w wy ko na niu H. Sal wa row skie go w Mu zeum
Ar chi die ce zjal nym w Ka to wi cach). nr 4 s. 71. Cykl
„Mi dzy nu ta mi”.
–: Jesz cze „l ska Try bu na” (40 lat l skich Try bun
Kom po zy to rów. Ka to wi ce 2012 – no ta sy gnal na
o ksi ce). nr 11 s. 60. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: Ju bi le usz pro fe so ra Le ona Mar kie wi cza (Ju bi le usz 85.
rocz ni cy uro dzin prof. L. Mar kie wi cza. Ka to wi -
ce, 29 X 2013). nr 12 s. 60. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: Ju bi le usz Ry szar da Ga bry sia (70. rocz ni ca uro dzin
…). nr 2 s. 71. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: Ka to wi ce do ra por tu (Mo niusz ko a spra wa l ska
w pra cy dok tor skiej Agniesz ki To pol skiej). nr 6 s. 5.
Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: Kon cert mu zy ki ro syj skiej w NO SPR. nr 2 s. 71. Cykl
„Mi dzy nu ta mi”.
–: Kot w nu tach (An na Sie mi ska: Kot w nu tach: baj -
ka). nr 9 s. 59. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
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–: Mo dzie o we Fo rum Mu zy ki Wspó cze snej – in au -
gu ra cja dzia al no ci (Kon cert w Pa stwo wej Szko le
Mu zycz nej im. Kar o wi cza w Ka to wi cach). nr 11 s. 60.
Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: Mu zeum or ga nów l skich w fo to gra fii (Al bum „Mu -
zeum or ga nów l skich”). nr 11 s. 60. Cykl „Mi dzy
nu ta mi”.
–: Mu zy ka kla we sy no wa Ma ria na Sa wy (Kla sa kla we -
sy nu pod kie run kiem El bie ty Choj nac kiej w red -
niej szko le mu zycz nej w By to miu). nr 10 s. 59. Cykl
„Mi dzy nu ta mi”.
–: Na si w Kra ko wie (Obro na pra cy dok tor skiej Da -
nie la Ci che go po wi co nej y ciu i twór czo ci Wi tol -
da Sza lon ka). nr 4 s. 71. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: No we „sztwiert nia na” (Jan Sztwiert nia [1911-
1940] – czo wiek i dzie o – anons ksi ki). nr 9 s. 59.
Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: Pa mi ci Ka ro la Stry ji (Kon cert or kie stry Fil har mo -
nii l skiej w 15. rocz ni c mier ci K. Stry ji). nr 5 s. 57.
Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: So fiya Gu ly ak – za wsze w for mie (Re ci tal ro syj skiej
pia nist ki So fii Gu ly ak w Stu diu Kon cer to wym Pol -
skie go Ra dia w Ka to wi cach). nr 7-8 s. 89.
–: Szki ce do ope ry – Ri go let to (Kon cert for te pia no wy
par ty tur Ver die go w Sa li Kon cer to wej Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach). nr 4 s. 71. Cykl „Mi dzy nu -
ta mi”.
–: Woj ciech Ki lar. Cre do (Pre mie ra fil mu o Woj cie chu
Ki la rze). nr 10 s. 59. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.
–: Z mu zycz ne go skarb ca bo o grob ców (Wy ko na nie
utwo rów Au gu sti nu sa Volck me ra [1755-ok. 1820]
w Ko cie le w. Pio tra i Paw a w Ny sie). nr 12 s. 60. Cykl
„Mi dzy nu ta mi”.
FIG ZA M.: Ars Ca me ra lis – nie tyl ko mu zy ka (XXI
Fe sti wal „Ars Ca me ra lis”. Ka to wi ce 6-30 XI 2012).
nr 1 s. 87, fot.
–: Cia o, ruch… te atr! (XIX Mi dzy na ro do wy Fe sti -
wal Sztu ki Per for ma tyw nej „A Part” w Ka to wi -
cach, 15-25 VI 2013). nr 7-8 s. 54-55, fot.
–: Pol ska na sce nie przed sta wio na (XIII Fe sti wal Dra -
ma tur gii Wspó cze snej „Rze czy wi sto przed sta -
wio na”. Te atr No wy w Za brzu, 19-27 X 2013). nr 12
s. 56-57, fot.
GRZE LEW SKA M.: Mo je spo tka nie z An n Ger man.
nr 6 s. 4. Z li stów do re dak cji.
KO CI SKI W.: Bia a bluz ka, czar ne spodnie (Mo no -
dram o Ka rin Sta nek w Te atrze Ko rez w Ka to wi cach).
nr 3 s. s. 70, fot.
–: Zmia na war ty (106. uro dzi ny Te atru l skie go im.
S. Wy spia skie go w Ka to wi cach). nr 11 s. 56, fot.
(wk) [Wie sa wa Ko no pel ska): Hen ryk Mi ko aj Gó rec -
ki w ka to wic kim pan te onie (Od so ni cie po pier sia H.M.
Gó rec kie go w Ga le rii Ar ty stycz nej w Ka to wi cach).
nr 10 s. 67, fot.
KO NO PEL SKA W.: In au gu ra cja z Mo ni ghe tim (In au -
gu ra cja se zo nu ar ty stycz ne go 2013/2014 l skiej
Or kie stry Ka me ral nej). nr 10 s. 70.
(wk) [Wie sa wa Ko no pel ska): Ka to wic kie Dni Mu zy ki
Hen ry ka Mi ko a ja Gó rec kie go. nr 12 s. 67, fot.
–: Mi o w mie cie ogro dów (Ekra ni za cja po wie ci
I. Vil lqu ista pt. „Mi o w wie cie ogro dów”). nr 9 s. 67,
fot.
KO NO PEL SKA W.: Mo zai ka ki na „Rial to” (100. le cie
ki na „Rial to” w Ka to wi cach). nr 2 s. 81.
–: „Si le sia” ma po wód do wi to wa nia (In sty tu cja Pro -
mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia” – 30 lat).
nr 11 s. 70.
–: To b d ju 23. Mi ko ow skie Dni Mu zy ki. nr 5 s. 70.
Oprac. (wk) [Wie sa wa Ko no pel ska]: W ka to wic kim Mu -
zeum Or ga nów l skich. nr 3 s. A, fot.
KO SMA CIE LI SKI M.: Ka to wi ce sto li c mo do ci
(Mi gaw ki fil mo we o Ka to wi cach w Pol skiej Kro ni ce
Fil mo wej). nr 6 s. 26-27, fot.
–: Mor ci nek za trzy ma ny w ka drze (Fil my bio gra ficz -
ne o Gu sta wie Mor cin ku). nr 12 s. 42-43, fot.
KOT KOW SKA J.: Ko bie ta przez do tyk (Prze gld
Przed sta wie Istot nych „Przez do tyk”. Cz sto cho -
wa, 28 IX – 6 X 2013). nr 11 s. 73.
–: Wci pik ni dwu dzie sto let ni plus … (Kon cert ze -
spo u Tie Bre ak w Fil har mo nii Cz sto chow skiej). nr 4
s. 85.
LE WAN DOW SKI K. F.: Za gi nio ne ta my mi dzy woj -
nia (Fil my gór no l skie z okre su mi dzy wo jen ne go).
nr 2 s. 58-59, fot.
LU BI NA -CI PI SKA D.: Jak maj to Gli wi ce (XXV Gli -
wic kie Spo tka nia Te atral ne). nr 6 s. 54, fot.
–: „In ter pre ta cje” na roz dro u (XV Ogól no pol ski Fe sti -
wal Sztu ki Re y ser skiej „In ter pre ta cje”). nr 4 s. 48-
49, fot.
–: 60 lat z ze spo em „lsk” nr 7-8 s. 38-39. Rys. W. u ka.
–: Ta cz cy na li nie (Dy rek to rzy te atrów w wo je wódz -
twie l skim). nr 11 s. 5-7, fot.
MY STEK A.: Mi dzy nie bem, po ezj a gwiaz da mi (Mu -
zycz ne pro jek ty Szy mo na Ba bu chow skie go i Pa try -
ka Fi li po wi cza). nr 6 s. 75, fot.
NO MI NA CJA to tak e na gro da (45. edy cja Zo tych Ma -
sek – na gród Mar sza ka Wo je wódz twa l skie go dla
lu dzi te atru). nr 3 s. 87, fot.
NO WIC KA B.: Te atr dwi kiem ma lo wa ny (Au dy cja
po etyc ka Gry mas „O” w pol skim ra diu). nr 9 s. 18-
19, fot.

PI CHE TA J.: Ma zur kie wi cza po wrót do ko rze ni (No wy
dy rek tor Te atru Pol skie go w Biel sku -Bia ej – Wi told
Ma zur kie wicz). nr 9 s. 72.
–: Na pierw szych sce nach (Ho no ro we oby wa tel stwo
Cze cho wic -Dzie dzic dla te no ra li rycz ne go Pio tra
Be cza y). nr 10 s. 72.
–: Ogo sze nia o na bo rze (Ro sza dy w Te atrze Pol skim
w Biel sku -Bia ej). nr 5 s. 72.
–: Pa y ga naj lep szy (Gda ska Na gro da Dra ma tur gicz -
na dla Ar tu ra Pa y gi). nr 12 s. 72.
–: Woj na czy przy ja? (XXIX Mi dzy na ro do wy Fe -
sti wal Te atral ny „Bez Gra nic”). nr 7-8 s. 104.
–: Zo sta nie mi o (Fran ci szek Dzi da – wspo mnie nie
po miert ne o fil mow cu -ama to rze). nr 11 s. 72.
PIER SIA KO WA E.: O ta kich, co gra li roc ka spod zie -
mi (30-le cie ist nie nia ze spo u „Po ziom 600”). nr 7-8
s. 45-47, fot.
RZE PA M.: Uda o si dzi ki Ra wie (Fe sti wal Ra wa Blu -
es w Ka to wi cach). nr 10 s. 27, fot.
SCHÖNWALD B.: Ro dzin ny pik nik (60 lat dzia al no -
ci Re pre zen ta cyj ne go Ze spo u Pie ni i Ta ca Za rz -
du Gów ne go Pol skie go Zwiz ku Kul tu ral no -Owia -
to we go w Re pu bli ce Cze skiej). nr 11 s. 74.
SI KO RA A.: Naj wy twor niej szy te atr wietl ny Ka to wic
(Stu le cie pierw szej pro jek cji w ki nie „Rial to” w Ka -
to wi cach). nr 2 s. 38-40, fot.
SI KO RA J.: „lsk” krze wi kul tu r nie tyl ko w Pol sce
(Ze spó Pie ni i Ta ca „lsk” na Za ol ziu). nr 1 s. 86.
–: mi o wi cza nie od wie y li ko me die z Mi li ko wa
(Spek takl te atru ama tor skie go ze mi o wic). nr 6 s. 74.
TU RANT W.: Kró lo wie ludz kich serc (The Be atles). nr 9
s. 40-42, rys.
WI DE RA B.: De mo kra cja wy gra a z… ra cj (11. Mi -
dzy na ro do wy Fe sti wal Te atru La lek „Ka to wi -
ce – Dzie ciom”). nr 11 s. 42-43, fot.
–: Prze pro wadz ka pa mi ci (Ra dio Ka to wi ce). nr 12 s. 16.
WÓJ CIK J. L Po mnik Jo na sza Ko fty (Od so ni cie po -
mni ka … w Opo lu). nr 7-8 s. 101.

– Syl wet ki –

KO SMA CIE LI SKI M.: „Za lo ty l skie” czy li a b -
dzi piew Je rze go Ga br jel skie go (Syl wet ka re y se ra…).
nr 1 s. 55-57, fot.
SZE MIEL M.: Sta ni saw Ha dy na i Je go „lsk”. nr 11
s. 40-41, fot.
KOT KOW SKA J.: Wspo mnie nie Ha nusz kie wi cza (Wi -
do wi sko „Adam Ha nusz kie wicz – kon cert wspo mnie -
nio wy” w Te atrze im. A. Mic kie wi cza w Cz sto cho wie).
nr 3 s. 73.
MIERZ WIAK M.: By po rzd nym, za wo do wym ak to -
rem (Ja cen ty J dru sik [1954-2013]). nr 7-8 s. 31, fot.
–: Je go mi o ci by te atr (An drzej Lip ski [1950-
2013] – ak tor scen l skich i za g biow skich). nr 5 s. 43,
fot.
DZIA DEK M.: Wi told Lu to saw ski – stu le cie uro dzin
(Rocz ni co wy kon cert w Sa li im. G. Fi tel ber ga NO SPR
w Ka to wi cach). nr 3 s. 71. Cykl „Mi dzy nu ta mi.
MY STEK A.: Den tel me ni nie szy dz (Grze gorz Pon -
ka i ze spó „Li go cia nie”). nr 4 s. 58, fot. Cykl „Mi dzy
nu ta mi”.
–: 25. rocz ni ca mier ci Ma ria na Wal lek -Wa lew skie go.
nr 7-8 s. 89. Cykl „Mi dzy nu ta mi”.

– Wy wia dy –

HE RICH M.: W te atrze in te re su je mnie y wa obec no.
Z … re y se rem te atral nym, dy rek to rem ar ty stycz nym
Mi dzy na ro do we go Fe sti wa lu Sztuk Per for ma tyw nych
„A Part” rozm.: M. Fig za. nr 6 s. 42, fot.
MU RZY SKA B.: Pi ciu mi nut si w y ciu nie nu dzi -
am. Z ak tor k Te atru l skie go, któ ra wi to wa a 50-
le cie pra cy ar ty stycz nej rozm.: K. Mak se lon. nr 2 s. 52-
53, fot.
NA CHEL J.: Chce my by bli sko wi dza. Z…, dy rek to -
rem, re dak to rem na czel nym Orod ka TVP Ka to wi ce
rozm.: W. Ko ster ski. nr 12 s. 25-27, fot.
SI KO RA A.: Ostat ni po cig do Mi ko o wa. Z ope ra to rem
fil mo wym, re y se rem i sce na rzy st… rozm.: M. Sztu -
ka. nr 2 s. 46-47, fot.
STUHR J.: Je stem, ci gle je stem. Z …, pro fe so rem sztu -
ki, ak to rem te atral nym i fil mo wym rozm.: M. Mierz wiak.
nr 4 s. 26-28, fot.
SZA RA NIEC K.: Te atr swój wi dz ogrom ny… Z…, dy -
rek tor na czel n Te atru l skie go w Ka to wi cach rozm.:
M. Mierz wiak. nr 3 s. 50-51, fot.
TA LAR CZYK R.: Te atr jest jak omior ni ca. Z dy rek -
to rem na czel nym i ar ty stycz nym Te atru im. S. Wy -
spia skie go w Ka to wi cach rozm.: M. Sztu ka. nr 9
s. 20-22, fot.

– Re cen zje fil mów –

BAR BA RA. Scen. i re. Ch. Pet zold. Rec.: F. Netz. „Cykl
„Po za ka drem”.
BY so bie dzie ciak. Re.: L. Wo sie wicz. Rec.:
F. Netz, nr 9 s. 28, fot. Cykl „Po za ka drem”.
HITCH COCK. Rec.: F. Netz, nr 4 s. 47. Cykl „Po za ka -
drem”.
IDA. Re.: P. Paw li kow ski. Rec.: F. Netz, nr 12 s. 55.
Cykl „Po za ka drem”.

IMA GI NE. Scen. i re.: A. Ja ki mow ski. Rec.: F. Netz,
nr 6 s. 33. Cykl „Po za ka drem”.
OB A WA. Re.: M. Krysz ta o wicz. Rec.: F. Netz,
nr 2 s. 27, fot. Cykl „Po za ka drem”.
PRZE SZO. Re.: A. Far had. Rec.: F. Netz, nr 10
s. 15. Cykl „Po za ka drem”.
SP. Re.: E. Ko rin. Rec.: F. Netz, nr 3 s. 29. Cykl „Po -
za ka drem”.
STILL li fe. Re.: U. Pa so li ni. Rec.: M. Ba a ga: Sa mot -
no w wiel kim mie cie. nr 11 s. 59, fot.
UKLAD za mkni ty. Re.: R. Bu gaj ski. Rec.: F. Netz, nr 5
s. 23. Cykl „Po za ka drem”.
UNSE RE Mütter, Unse re Vätter. Rec.: F. Netz, nr 7-8
s. 21. Cykl „Po za ka drem”.
WA  SA, czo wiek na dziei. Re.: A. Waj da. Rec.:
F. Netz, nr 11 s. 17. Cykl „Po za ka drem”.

– Re cen zje przed sta wie te atral nych, 
ope ro wych, mu si ca lo wych –

AL LEY R.: Ostat nie tan go w Pa ry u. Przek.: R. Stil ler.
Adapt. i re.: J. Ba a. Te atr l ski im. S. Wy spia skie -
go w Ka to wi cach. Sce na w Ma lar ni. Pre mie -
ra, 29 XII 2012. Rec.: M. Sztu ka: No we cza sy, no wa wer -
sja. nr 2 s. 68, fot.
ASMUS SEN P.: Nikt nie spo ty ka ni ko go. Re.: P. Par ty ka.
Oprac. muz.: P. Par ty ka. Oprac. muz.: P. Par ty ka 
i R. Smo le. Te atr l ski w Ka to wi cach. Sce na w Ma lar ni.
Pra pre mie ra pol ska, 18 X 2013. Rec.: D. Lu bi na -Ci pi ska:
Do gma czy li te atr ubo gi w Te atrze l skim. nr 11 s. 58, fot.
CZE CHOW A.: Za mie nie. Re. i adapt.: I. Gon kow ski.
Te atr Za g bia w So snow cu. Pra pre mie ra: 14 VI 2013.
Rec.: W. Ko ci ski: Cze chow le czy. nr 7-8 s. 88, fot.
FO STER N.: Ostra jaz da. Przek. i re. M. Po la ty ski.
Te atr im. A. Mic kie wi cza w Cz sto cho wie. Pre mie -
ra, 14 X 2013. Rec.: J. Wa ro ska: Seks, sek su, sek sem…
nr 10 s. 58, fot.
GLAT TAU ER D.: N@pisz do mnie. Przek. A. Wzi tek.
Re.: M. Wra nitz ky. Te atr im. A. Mic ke wi cza w Cz sto -
cho wie. Pre mie ra, 23 III 2013. Rec.: J. Wa ro ska: Wir -
tu al ny raj. nr 6 s. 55, fot.
GU NIOW SKA M.: Pod -Grzy bek. Re.: K. Ma cie ja szek.
Te atr No wy w Za brzu. Pre mie ra, 2 XI 2012. Rec.:
M. Fig za: Ko me dia dla do ro sych, przy po wie dla dzie -
ci. nr 2 s. 70, fot.
HE MAR w chmu rach. Spek takl mu zycz ny. Re.: P. Ma cha -
li ca. Wspópr. re.: R. Do ro saw ski. Te atr im. A. Mic kie wi -
cza w Cz sto cho wie. Pre mie ra, 7 X 2012. Rec.:
J. Wa ro ska: Po wrót do li te rac kie go ka ba re tu. nr 2 s. 69, fot.
KUTZ K.: Pi ta stro na wia ta. Re.: R. Bra dec ki. Te atr
l ski w Ka to wi cach, 16 II 2013. Rec.: D. Lu bi na -Ci -
pi ska: Szo pie ni ce jak Ma con do. nr 3 s. 69, fot.
LE VIN H.: Bo bi czek. Tum.: A. Olek. Re.: . Kos. Te -
atr Za g bia w So snow cu. Pre mie ra, 22 III 2013. Rec.:
W. Ko ci ski: Le vi na ni gdy za du o. nr 4 s. 70, fot.
LO EWE F.: My Fa ir La dy. Mu si cal w 2 ak tach. Kier.
muz.: A. Knap. Re.: R. Ta lar czyk. Cho re ogr.: J. Le wan -
dow ski. Ope ra l ska w By to miu. Pre mie ra, 11 V 2013.
Rec.: W. Ko no pel ska: l sko -lon dy ska Eli za Do lit tle.
nr 6 s. 56, fot.
MA Y Ksi . Na pod sta wie po wie ci A. de Sa int -
-Exupéry’ego. Adapt. i re.: C. Do ma ga a. Muz.: T. Ba -
jer ski. Gli wic ki Te atr Mu zycz ny. Pre mie ra, 31 V 2013.
Rec.: W. Ko ci ski: Ma y Ksi  o wiel kim Ser cu. nr 9
s. 58, fot.
MU RAW SKI J.: Ka te chizm Bia e go Czo wie ka. Re.:
M. Ne inert. Wy stp.: H. Bro nic ki. Te atr Ra wa w ra mach
pro jek tu Mo da Sce na Te atru Ko rez. Pre mie ra, 12 V 2013.
Rec.: W. Ko ci ski: Za baw na, prze stra szo na i gro na. nr 5
s. 56, fot.
NOC w We ne cji. Muz.: J. Strauss. Li bret to: F. Zell 
i R. Genée. Re.: M. Sa wi ski. Cho re ogr.: H. Kon wi -
ski. Gli wic ki Te atr Mu zycz ny. Pre mie ra, 18 V 2013.
Rec.: M. Brze niak: Vi va Bar ba ra. nr 5 s. 55, fot.
OUR HO US. Li bret to: T. Tirth. Mu zy ka i so wa pio se -
nek: Mad ness. Przek.: M. Woj na row ski. Re.: M. Zna -
niec ki. Te atr Roz ryw ki w Cho rzo wie. Pre mie ra,
27 X 2012. Rec.: A. wi tek: Wspó cze sna opo wie
o ini cja cji. nr 1 s. 68, fot.
PAW LIK M.: Trzy zo te wo sy. Przek.: R. Chu dec ke.
Re. i oprac.: K. Bro ek. l ski Te atr lal ki i Ak to ra „Ate -
neum”. Pre mie ra, 30 XI 2012. Rec.: B. Wi de ra: Do bro
i mi o znów zwy ci y y. nr 1 s. 70, fot.
RO WIC KI P.: Mat ki. Re.: K. Deszcz. Sce nogr.: A. Sa -
dow ski. Te atr No wy w Za brzu. Pre mie ra, 14 IX 2013.
Rec.: M. Fig za: Czas ma tek. nr 11 s. 57.
SCHIL LER F.: Zbój cy. Re.: K. Ba bic ki. Sce nogr.:
M. Braun. Te atr l ski im. S. Wy spia skie go w Ka to -
wi cach. Pre mie ra, 24 V 2013. Rec.: D. Lu bi na -Ci pi ska:
Bryk z Schil le ra. nr 7-8 s. 87, fot.
SEN no cy let niej we dug W. Sha ke spe are’a. Oprac. dra -
mat.: M. Lach man. Re.: K. Po pio ek. Te atr Za g bia
w So snow cu. Pre mie ra, 9 XI 2013. Rec.: W. Ko ci ski:
Sen we dug Sha ke spe are’a. nr 12 s. 58, fot.
SO WAC KI J.: Ba lal dy na. Re.: N. Ba bi ska. Scen.: 
J. Skrzy nec ka. Te atr Pol ski w Biel sku -Bia ej. Pre mie -
ra, 11 XI 2013. Rec.: D. Lu bi na -Ci pi ska: Do Biel ska
na szkol ny bryk. nr 12 s. 59, fot.
STRAUSS J.: Ba ron cy ga ski. Ope ret ka w 3 ak tach. Li -
bret to: J. Schnit zer wg opo wia da nia M. Jôka ia. Re. i cho -
re ogr.: H. Kon wi ski. Ope ra l ska w By to miu. Pre mie -
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ra, 15 XI 2012. Rec.: M. Sztu ka: Kar na wa o wa uczta.
nr 1 s. 69, fot.
SZCZY GIEM.: Got tland. Te atr Roz ryw ki w Cho rzo -
wie. Adapt.: A. Go wac ka. Re.: J. Zdra da. Rec.: D. Lu -
bi na -Ci pi ska: Cia sto z za kal cem. nr 4 s. 69, fot.
SZEK SPIR W.: Sen no cy let niej. Przek.: S. Ba ra czak.
Re.: M. Pe cko. Lal ki i ko stiu my: E. Far ka so va. Te atr
La lek Ba nia lu ka w Biel sku -Bia ej. Pre mie ra, 19 IV 2013.
Rec.: D. Lu bi na -Ci pi ska: Lal ki, ma ski i Szek spir. nr 6
s. 57, fot.
URBA SKI R.: Ce sarz Ame ry ki. Re.: J. Gomb. Sce -
nogr.: M. Bu lan da. Te atr Pol ski w Biel sku -Bia ej. Pre -
mie ra, 20 IV 2013. Rec.: A. Go wac ka: Po dró w nie -
zna ne. nr 5 s. 54, fot.
VA LEN TIN P.: Przy ja zne du sze. Przek.: E. Wo niak.
Re.: J. Bo czak. Te atr im. A. Mic kie wi cza w Cz sto -
cho wie. Pre mie ra, 29 XI 2012. Rec.: J. Wa ro ska: y -
cie po y ciu. nr 3 s. 68, fot.
WAL CZAK M.: Ama zo nia. Re. i oprac. muz.: 
T. Man. Sce nogr.: A. Pie kar ska -Man. Te atr im. A. Mic -
kie wi cza w Cz sto cho wie. Pre mie ra, 27 IV 2013. Rec.:
J. Wa ro ska: Ty grys czy pa pu ga. nr 7-8 s. 86, fot.
ZANDT B. van, MIL MO RE J.: Skrznk@Pan do ry.
Prze.: E. Mi kow ska. Re., sce nogr. i oprac. muz.: 
A. Sa dow ski. Te atr No wy w Za brzu. Pre mie -
ra, 29 XI 2012. Rec.: M. Fig za: Ko me dia dla do ro sych,
przy po wie dla dzie ci. nr 2 s. 70, fot.
ZEL LER F.: Praw da. Przek.: B. Grze go rzew ska. Re.
i oprac. muz.: W. Ma laj kat. Te atr Za g bia w So snow -
cu. Pre mie ra, 4 I 2013. Rec.: W. Ko ci ski: Praw da, ból,
kam stwo ku si. nr 2 s. 68, fot.

– Re cen zje ksi ek –

BU DZIK J.: Do tyk wia ta. O zmy so wym do zna wa nia
ki na. Ka to wi ce 2012. Rec.: P. Pie ni ek: Im pe rium (ki -
no wych) zmy sów. nr 10 s. 63.
CH KO -GOT KO WICZ A.: Ucho i umys.
Gdask 2012. Rec.: M. Dzia dek, nr 9 s. 59. Cykl „Mi -
dzy nu ta mi”.
GRZON KA H.: Pol skie Ra dio Ka to wi ce. 1927-2012. Ka -
to wi ce 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 1
s. 78 (no ta re cen zyj na).
GWÓD A.: Jest film, nie ma fil mu – ko niec baj ki. Fe -
lie to ny o ki nie. Wro caw 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót -
ko o ksi kach. nr 6 s. 64 (no ta re cen zyj na).
LE WAN DOW SKI J. F.: Ki no l skie. Ka to wi ce 2012.
Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 1 s. 78 (no ta re -
cen zyj na).
RA DIO FO NIA na Gór nym l sku w okre sie mi dzy wo -
jen nym. Ka to wi ce 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko
o ksi kach. nr 1 s. 78 (no ta re cen zyj na).

KUL TU RA KRA JO ZNAW STWO. 
ET NO GRA FIA

– Ar ty ku y. Przy czyn ki. Fe lie to ny –

BE DNAR CZYK R.: Ma ni fest rzu co ny w pró ni (Fi -
nan so wa nie kul tu ry w Tar now skich Gó rach). nr 3
s. 48-49, fot.
BED NAR CZYK R.: Mniej pie ni dzy, ale bez n dzy
(Wy dat ki bu de to we wo je wódz twa l skie go na kul -
tu r). nr 4 s. 28-29.
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (Eks po zy cja wspó cze -
snej sztu ki o tew skiej w Ga le rii Biel skiej BWA; mier
Oto ka ra Bal ce go, twór cy biel skie go Stu dia Fil mów Ry -
sun ko wych; Na gro da im. Oska ra Kol ber ga dla y wiec -
kich ar ty stów: Ja na Brod ki iAn ny Fi cor; Na gro dy dla
re ali za to rów spek ta klu „Zbrod nie” wy sta wio ne go
w Te atrze Pol skim w Biel sku -Bia ej). nr 1 s. 84, fot.
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (Na gro da wia to we go
Bien na le Pla ka tu Stu denc kie go „No wy Sad 2012” dla
Iwo ny Ci chy z Cie szy na; Na gro dy pre zy den ta Biel -
ska -Bia ej za osi gni cia w dzie dzi nie kul tu ry i sztu -
ki; Wy sta wa ob ra zów, gra fik i rzeb Ja na Mar ci -
na Gra bow skie go w Ga le rii Biel skiej BWA; mier
Ma ria na Wan to y, ry sow ni ka z biel skie go stu dia
Fil mów Ry sun ko wych). nr 2 s. 84, fot.
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (Biel ska Za dym ka
Jaz zo wa; Wy sta wa ma lar stwa biel skich ar ty stów
w Ga le rii ro do wisk Twór czych w Biel sku -Bia ej pt.
„Biel sko XXI – ko rze nie”; Wy sta wa ma lar stwa Ta -
tia ny Cze kal skiej i Lesz ka Gol ca w Ga le rii Biel skiej
BWA). nr 3 s. 84.
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (Wy sta wa prac Lesz -
ka Oprzd ka w Ga le rii Biel skiej BWA; Wy sta wa ma -
lar stwa Ja ro sa wa Mo drzew skie go w Ga le rii Biel skiej
BWA; Ogól no pol ski Prze gld Dzie ci cej i Mo dzie -
o wej Twór czo ci Li te rac kiej LI PA; Wy st py Wy -
szo bram skie go Chó ru Ka me ral ne go przy pa ra fii
ewan ge lic ko -au gs bur skiej w Cie szy nie, w Niem -
czech). nr 4 s. 84.
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (Spek takl „Ho tel No -
wy wiat” M. Pie korz w wy ko na niu Te atru Pol skie -
go z Biel ska -Bia ej w Tu ry nie; Zo te Ma ski dla biel -
skich ak to rów; Wy sta wa pt. „Fo to gra fia dzi kiej
przy ro dy” w Ga le rii Biel skiej BWA). nr 5 s. 72.
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (Na gro dy dla Te atru La -
lek „Ba nia lu ka”; XV Prze gld Fil mo wy na Gra ni cy”;

Wy sta wa ma lar stwa Le ona Ta ra sie wi cza w Ga le rii
Biel skiej BWA). nr 6 s. 72.
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (Wy sta wy biel skich ar -
ty stów w Ry dze; Wy sta wa pt. „Ko bie ta Mo cy” w Ga -
le rii Biel skiej BWA; 8. Kon kurs „l ska Rzecz” w Cie -
szy nie). nr 7-8 s. 104, fot.
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (Ak cja ar ty stycz -
na LO OP w Biel sku -Bia ej; Od kry cia ar che olo gicz -
ne w Cie szy nie; 50. Ty dzie Kul tu ry Be skidz kiej). nr 9
s. 72.
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (Wy sta wa ob ra zów, gra -
fik, fo to gra fii i ma lar stwa Jac ka Ma lic kie go w Ga le -
rii Biel skiej BWA; Lau ry XXXVIII Fe sti wa lu Fil mo -
we go dla Jo lan ty Dy go i Ma cie ja Gi la z Cie szy na; Po -
byt chó ru szkol ne go „Can zo net ta” ze Stru mie nia
w Wied niu). nr 10 s. 72.
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (XLI Bien na le ma lar -
stwa „Biel ska Je sie 2013”; V Fo to Art Fe sti val w Biel -
sku -Bia ej; XXXI Wo je wódz ki i XVII Ogól no pol ski
Prze gld Dzie ci cej i Mo dzie o wej Twór czo ci Li te -
rac kiej „Li pa 2013”). nr 11 s. 72, fot..
BIEL SKO. No tat nik kul tu ral ny (XVI Bien na le Ma lar -
skie „Biel ska Je sie 2013”; 3. miej sce dla Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej z Cze cho wic -Dzie dzic w ran kin -
gu bi blio tek dzien ni ka „Rzecz po spo li ta” i In sty tu tu
Ksi ki w 2013 ro ku; Re stau ra cja Sa pie hów ki w Biel -
sku -Bia ej). nr 12 s. 72.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (Kon kur sy dla
ama to rów – fil mow ców w Cz sto cho wie; Wy sta wa po -
kon kur so wa Grad Press Pho to 2012 w Cz sto cho wie;
Wy stp Mi cha ela Ny ma na pod czas Fe sti wa lu Ars Ca -
me ra lis w Cz sto cho wie; Wy sta wa ma lar stwa Ro mu -
la da Ora mu sa i Sta ni sa wa So bo lew skie go w Sa li Go -
be li no wej Miej skiej Ga le rii Sztu ki w Cz sto cho -
wie). nr 1 s. 85.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (Czy ta nie dra -
ma tu „Wan da” Lil ki Dy der skiej w Sa li Ka me ral nej
im. Iwo Gal la w Te atrze im. A. Mic kie wi cza w Cz -
sto cho wie; Wy sta wa prac ma lar skich Jac ka Wal to -
sia w Miej skiej Ga le rii Sztu ki w Cz sto cho wie; Tar -
gi Bo o na ro dze nio we w Cz sto cho wie). nr 2 s. 85.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (25. Ple ner
Miej ski w Cz sto cho wie; Mo no dram Ada ma o niew -
skie go pt. „Pta ki spa da j” w Te atrze from Po -
land; II kon cert for te pia no wy W. Ki la ra w Fil har mo -
nii Cz sto chow skiej; Spo tka nie z hi per tek stem w Wi -
lii Ge ne ra a w Cz sto cho wie). nr 3 s. 85.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (III Kon kurs
Wo kal ny im. Ja na, Edwar da i Jó ze fi ny Resz ków
w Cz sto cho wie; Wy sta wa prac po wsta ych pod -
czas 38. Ogól no pol skie go Ple ne ru Ma lar skie go „Ju -
raj ska Je sie”; Wy sta wa pt. „Mo ni do” w OPK
Gau de Ma ter w Cz sto cho wie; Wy sta wa prac Ro ber -
ta Bu bla w Ga le rii Do brej Sztu ki w Cz sto cho wie).
nr 4 s. 85.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (I Mi dzy na ro -
do wy Kon kurs Ar ty stycz ny pt. „Pej za Wspó cze sny”
zor ga ni zo wa ny przez okrg cz sto chow ski ZPAP; Wy -
sta wa ikon Da ny y Mow cza na w Ga le rii Do brej
Sztu ki w Cz sto cho wie; Ogól no pol ski Kon kurs Do -
brej Pio sen ki im. Ka li ny J dru sik; Wy ko na nie „Me -
sja sza” Ha en dla w Fil har mo nii Cz sto chow skiej). nr 5
s. 73.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (XXIII Mi dzy -
na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Sa kral nej „Gau de Ma -
ter”; Wy sta wa gra fik Mer sa da Ber be ra i To shi mi ro
Ha ma no w Miej skiej Ga le rii Sztu ki w Cz sto cho -
wie; XVI Mi dzy na ro do wy Kon kurs Cy fro wej Fo to -
kre acji w Cz sto cho wie; wia to wy Dzie Ksi ki
i Praw Au tor skich – ob cho dy w Cz sto cho wie). nr 6
s. 73.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (Ama tor skie
gru py te atral ne w Cz sto cho wie; Wy sta wa pt. „Darz
Bór” w Mu zeum Cz sto chow skim; 9 Hot Jazz Spring
w Cz sto cho wie; Od so ni cie po mni ka kpt. Sta ni sa -
wa Soj czy skie go, ps. „War szyc” w Cz sto cho wie).
nr 7-8 s. 105.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (Spo tka nia
mi o ni ków ko mik su w Cze sto cho wie; Wy sta wa ob -
ra zów ar ty stów z Eu ro py rod ko wej pt. „Pe ople –
metr” w Sa li l skiej Miej skiej Ga le rii Sztu ki w Cz -
sto cho wie; II Noc Kul tu ry Nie za le nej „Hal lo Szpic -
bród ka” w Cz sto cho wie; Wy sta wa pej za y Pau li ny
Or ten bur ger w Miej skiej Ga le rii Sztu ki w Cz sto cho -
wie). nr 9 s. 73.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (Im pre zy do ty -
cz ce twór czo ci lu do wej w Cze sto cho wie; No mi na -
cja gru py pla stycz nej „Sztucz ne Fio ki” do Pasz por -
tów „Po li ty ki”; Kon cert ze spo u „Sham boo Ta ta”
z udzia em Mu ka Stasz czy ka). nr 10 s. 73.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (XIII Prze gld
Ze spo ów Te atral nych Szkó Po nad gim na zjal nych.
Cz sto cho wa, 19 VI 2013; Fo to ma ra ton 2013 – ogól -
no pol ski kon kurs fo to gra fii, Cz sto cho wa, 28-
29 IX 2013; Wy sta wa XIX -wiecz nych drze wo ry tów
wy ko na nych wg ry sun ków A. Gie rym skie go, 
J. Pan kie wi cza. W. Pod ko wi skie go – Pa wi lon Wy -
sta wo wy w Par ku im. S. Sta szi ca w Cz sto cho wie)
nr 11 s. 73.
CZ STO CHO WA. No tat nik kul tu ral ny (Kon kurs „Cz -
sto cho wa w ka drze” dla fil mow ców ama to rów; Fe -

sti wal Wio li ni stycz ny im. B. Hu ber ma na w Cz sto -
cho wie; 3. Fe sti wal De kon struk cji So wa „Czy taj”.
Cz sto cho wa, 14-20 X 2013). nr 12 s. 73.
DKS: Ogól no pol skie ob cho dy dni ju da izmu (Mu zeum
l ska Opol skie go, 17 I 2013). nr 2 s. D, fot.
–: Opol skie szma rag dy (Prze gld Twór czo ci Ar ty stycz -
nej „Opol skie Szma rag dy”). nr 7-8 s. 100, fot.
GA USZ KA K.: Lu stro (Al bum „Ro dzi na l ska
w daw nej fo to gra fii”). nr 4 s. 59. Cykl „Bi blio te ka no -
c”.
–: Me lu zy na (O ksi ce Bar ba ry i Ada ma Pod gór -
skich pt. „Mi to lo gia lsk”). nr 1 s. 58. Cykl „Bi blio -
te ka no c”.
GERL LICH M. G.: Jak Kar lik prze sta by ha je rem
(mier w kul tu rze gór ni czej). nr 12 s. 5-8, fot.
JED NYM zda niem. nr 1 s. 84; nr 2 s. 84; nr 3 s. 84; nr 4
s. 84; nr 5 s. 72; nr 6 s. 72; nr 7-8 s. 104; nr 9 s. 72; nr 10
s. 72; nr 11 s. 72; nr 12 s. 72.
Dia riusz wy da rze kul tu ral nych w re gio nie biel skim 
JED NYM zda niem. nr 1 s. 85; nr 2 s. 85; nr 3 s. 85; nr 4
s. 85; nr 5 s. 73; nr 6 s. 73; nr 7-8 s. 105; nr 9 s. 73; nr 10
s. 73; nr 11 s. 73; nr 12 s. 73.
Dia riusz wy da rze w re gio nie cz sto chow skim
JED NYM zda niem. nr 1 s. 82-83; nr 2 s. 82-83; nr 3 s. 82-
83; nr 4 s. 82-83; nr 5 s. 70-71; nr 6 s. 70-71; nr 7-8 s. 102-
103; nr 9 s. 70-71; nr 10 s. 70-71; nr 11 s. 70-71; nr 12
s. 70-71.
Dia riusz wy da rze kul tu ral nych w re gio nie ka to wic -
kim
JED NYM zda niem. nr 1 s. 81; nr 2 s. 81; nr 3 s. 81; nr 4
s. 81; nr 5 s. 69; nr 6 s. 69; nr 7-8 s. 101; nr 9 s. 69; nr 10
s. 69; nr 11 s. 69; nr 12 s. 69.
Dia riusz wy da rze kul tu ral nych w re gio nie opol skim
JED NYM zda niem. nr 1 s. 86; nr 2 s. 86; nr 3 s. 86; nr 4
s. 86; nr 5 s. 74; nr 6 s. 74; nr 7-8 s. 106; nr 9 s. 74; nr 10
s. 74; nr 11 s. 74; nr 12 s. 74.
Dia riusz wy da rze kul tu ral nych na Za ol ziu
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Na gro dy Mar sza -
ka Wo je wódz twa l skie go za osi gni cia w dzie dzi -
nie twór czo ci ar ty stycz nej, upo wszech nia nia i i ochro -
ny kul tu ry; Wy stp szwaj car skiej gru py „X -Qu ar tet”
w Ka to wi cach; Wy sta wa ry sun ków Pa blo Pi cas so
w Ron dzie Sztu ki w Ka to wi cach; Ju bi le usz prof. dr
hab. Bar ba ry Ba zie lich; Pre mie ra sztu ki Mi la na Pa -
vli ka pt. „Trzy zo te wo sy” w Te atrze Lal ki i Ak to -
ra „Ate neum”; Wy sta wa gra fik Je rze go Han der man -
de ra w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic). nr 1 s. 82-83, fot.
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Wy sta wa fo to gra -
fii Zbi gnie wa Sa wi cza pt. „Oka mgnie nie w ga le rii Ra -
dia Ka to wi ce; Wy sta wa ma lar stwa Cze sa wa Ga lu -
ne go w ga le rii ZPAP w Ka to wi cach; Otwar cie Pra -
cow ni Te atral no -Fil mo wej w Mu zeum Hi sto rii Ka -
to wic; Wy sta wa fo to gra ficz nych „Por tre tów” Da nie -
la Ryb czy skie go w ga le rii Ryb nic kie go Cen trum Kul -
tu ry; 100. rocz ni ca uro dzin Wi tol da Lu to saw skie -
go; IV Dni Fo to gra fii w Ga le rii Extra va gan ce w So -
sno wiec kim Cen trum Kul tu ry; Wie czór z Ry szar dem
Ga bry siem w Te atrze „Ate neum”). nr 2 s. 82-83, fot.
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Wy sta wa nt. hi sto -
rii szkol nic twa w Ty chach w Mu zeum Miej skim w Ty -
chach; Po kaz naj cie kaw szych fil mów stu den tów
Wy dzia u Ra dia i Te le wi zji Uni wer sy te tu l skie go
w Ka to wi cach w Mu zeum Hi sto rii Ka to -
wic, 21 II 2013; Wy sta wa no wych prac ma lar skich
Jac ka Ry ka y w ga le rii „Foy er” Te atru l skie go; Wy -
sta wa ma lar stwa Ma go rza ty Ma ek w ga le rii „Ate -
neum” w Ka to wi cach; Pro mo cja ksi ki S. Wi soc -
kie go pt. „Mistrz Teo fil Ociep ka” w Mu zeum Gór no -
l skim w By to miu; Wy sta wa fo to gra fii Krzysz to fa
Pi lec kie go pt. „Atlan ty da. Sto ty si cy pa ty ków”
w ga le rii ZPAF. Okrg l ski; Wy sta wa ma lar stwa
Ry szar da Grzy ba w Ga le rii Extra va gan ce w So snow -
cu). nr 3 s. 82-83, fot., rys.
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Wy sta wa fo to -
gra fii Mi cha a Ca e go pt. „lsk i Ga li cja” w ga le -
rii „Ka to wi ce” Okr gu l skie go ZPAF; Pre mie ra
w l skim Te atrze Lal ki i Ak to ra „Ate neum” – „Naj -
mniej szy bal wia ta” Ma li ny Prze lu gi; Ga la XXIV
Kon kur su „Gór no l skie ko ron ki” w By to miu;
Kon kurs fo to gra ficz ny w kon cep cji Ka zi mie rza
Wej cher ta da wniej i dzi” w Mu zeum Miej skim
w Ty chach; XXIV Gli wic kie Spo tka nia Te atral ne;
Otwar cie wy sta wy pt. „Ja kli, kiec ce, sztof ce. Strój
lu do wy w Ty chach”. Mu zeum Miej skie w Ty chach).
nr 4 s. 82-83, fot.
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Wy sta wa pt. „Naj -
wit sza Pa nien ka w sztu ce lu do wej. Ze zbio rów Mu -
zeum Gór no l skie go w By to miu”; Wy sta wa ar ty stów
gru py „Zwor nik” w Mu zeum Gór no l skim w By to -
miu; Wy sta wa prac fo to gra ficz nych An to nie go Kre -
isa w Ga le rii Me diów, Ak tor stwa i Re y se rii Wy szej
Szko y Tech nicz nej w Za brzu; Wer ni sa fo to gra fii
Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków. Okrg l -
ski; Wy sta wa prac We ro ni ki Siup ki pt. „Wal cow nia”
w Ga le rii Po je dyn czej Cen trum Kul tu ry „Ka to wi ce”;
mier Ha li ny Ler man, ar ty sty ma la rza). nr 5 s. 70-
71, fot.
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Pra pre mie ra „Ser -
ca” Ed mun da de Ami ci sa w l skim Te atrze Lal ki
i Ak to ra „Ate neum”; Wy sta wa pt. „Zie mia pszczy -
ska” w Mu zeum Miej skim w Ty chach; VII Gor czyc -
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ki Fe sti wal; Wy sta wa a glow ców Ma cie ja So bier skie -
go w ga le rii Wy dzia u Me diów Wy szej Szko y Tech -
nicz nej w Za brzu; Lau re aci 2. edy cji Ogól no pol skie -
go Kon kur su Dzien ni kar skie go im. K. Bo che nek; Na -
gro dy „Wy da rze nie mu ze al ne 2012” w wo je wódz twie
l skim). nr 6 s. 70-71, fot.
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Pro mo cja ksi -
ki J. Mu sio a w Bi blio te ce l skiej w Ka to wi cach
pt. „Dra mat za kl ty w li stach”; XX Fe sti wal „Ave
Ma ria” w Cze la dzi; Pro jekt pt. „Ob ra zy pó no cy”
Do mi ni que Sam pie ro i Ar ka diu sza Go li; No wy
obiekt eks po zy cyj no -szko le nio wy Gór no l skie go
Par ku Et no gra ficz ne go; Na gro dy 19. Ogól no pol -
skie go Kon kur su na Wy sta wie nie Pol skiej Sztu ki
Wspó cze snej dla Te atru l skie go w Ka to wi -
cach; Wy sta wa fo to gra fii Zbi gnie wa Sa wi cza
w Mu zeum w Ra ci bo rzu; mier re y se ra przed -
sta wie te atral nych dla dzie ci, Pe tra Nosálka). nr 7-
8 s. 102-103, fot.
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (10. kon fe ren cja
„Me dium Mun di” pt. „Mu zy ka war to ci”; Mu zy ka
ró nych wy zna w ko cie le ewan ge lic kim „Na Ni -
wach” w Cze skim Cie szy nie; Warsz ta ty dla dzie ci
i mo dzie y w Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej BWA w Ka -
to wi cach; Wy sta wa pt. „Ar chi tek ci pla ka tu. Le ni ca,
Fli sak, Za mecz ni ko wie w ga le rii ar chi tek tu ry SARP
w Ka to wi cach; Wy sta wa fo to gra fii Zbi gnie wa Pod -
sia dy w Ga le rii a kom scy w So snow cu; mier Hen -
ry ka Ba ra now skie go [1943-2013], wy bit ne go czo wie -
ka te atru). nr 9 s. 70-71, fot.
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Wy sta wa gra fi ki Jo -
an ny Piech w Mu zeum Miej skim w Ty chach; 11. Mi -
dzy na ro do wy Fe sti wal La lek „Ka to wi ce – Dzie -
ciom”; l ski nu mer kwar tal ni ka li te rac kie go „Me -
ta fo ry”; Na gro dy pre zy den ta Ka to wic dla lu dzi kul -
tu ry; V Po wia to wa Kon fe ren cja Re gio nal na po wi -
co na lu do wo ci w li te ra tu rze l skiej w Gli wi cach;
Wy sta wa fo to gra fii Mi cha a Ca y w Mu zeum l skim
w Ka to wi cach; X Gli wic kie Dni Dzie dzic twa Kul tu -
ro we go; To masz We nklar rze bi Han n i Ka zi mie rza
Wej cher tów, ar chi tek tów pro jek tan tów tzw. No -
wych Ty chów; Cykl wy ka dów o twór czo ci Kon ra -
da Krzy a now skie go w Mu zeum Gór no l skim
w By to miu; I Eu ro pej ska Aka de mia Sztu ki Lo kal nej
w By to miu). nr 10 s. 70-71, fot.
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Mi dzy na ro do wa
Kon fe ren cja Na uko wa pt. „Kul tu ra Eu ro py rod ko -
wej” w dniach 14-15 XI 2013; Lau re aci Na gro dy im.
Ka ro la Miar ki; Fe sti wal „Go rzyc ki An ti co e mo der -
no”, By tom, 4-12 X 2013; Wy sta wa pt. „Krzy ow scy
z Ty chów” w Mu zeum Miej skim w Ty chach; Wy sta -
wa zbio ro wa czon ków Zwiz ku Pol skich Ar ty stów
Fo to gra fi ków pt. „Ko pal nia ob ra zu VI. Obiek tyw -
nie/Su biek tyw nie” w Ka to wi cach; Wer ni sa fo to gra -
fii „Bli ej” w ga le rii „Ka to wi ce” Zwiz ku Pol skich
Ar ty stów Fo to gra fi ków; Uro czy sta se sja sej mi ku
Wo je wódz twa l skie go w 65. rocz ni c mier ci Au -
gu sta Hlon da). nr 11 s. 70-71, fot.
KA TO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Wy sta wa pt.
„O u cy jach, be tlej kach i He ro dach. Ob rz dy
i zwy cza je okre su zi mo we go w Ty chach i oko li cy”.
Ty chy, 7 XII 2013; Wy sta wa pt. „Przy ku chen nym
sto le – wn trza i sma ki kuch ni l skiej” w Mu zeum
Gór no l skim w By to miu; Kon kurs na pla kat
do in sce ni za cji przed sta wie nia „Lot nad ku ku czym
gniaz dem” w Te atrze l skim w Ka to wi cach; Wy -
sta wa pt. „Fa jan se z Delft” z ko lek cji prof. Woj cie -
cha Ko wal skie go w Wil li Ca ro w Gli wi cach; Na gro -
dy „l ski Sa mo rzd 2013”; Pro mo cja al bu mu fo -
to gra ficz ne go Ro ber ta Garst ki pt. „wiat obok
nas. Ob rz do wo do rocz na w wo je wódz twie l -
skim” w Mu zeum Gór no l skim. Park Et no gra ficz -
ny w Cho rzo wie; Spo tka nie au tor skie z prof. Z. Wo -
nicz k z oka zji dru gie go wy da nia ksi ki pt. „Re -
pre sje na Gór nym l sku po 1945 ro ku”. My so wi -
ce, 13 XII 2013; XXIII Mi ko ow skie Im pre sje). nr 12
s. 70-71, fot.
KER NER A.: Czy tra dy cja zgi nie? (Wiel ka noc
na Opolsz czy nie). nr 3 s. 22-25. Rys. W. u ka.
(KO): Lau ry dla opol skich twór ców i ani ma to rów kul -
tu ry (XXX edy cja Na gro dy im. Ka ro la Miar -
ki, XIV edy cja Na gro dy Mar sza ka Wo je wódz twa
Opol skie go). nr 11 s. 68, fot.
KO NO PEL SKA W.: Kon fe ren cja i mo no gra fia
(XVI Mi dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa z cy -
klu „Kul tu ra Eu ro py rod ko wej”). nr 1 s. 82.
(wk) [Wie sa wa Ko no pel ska]: Kul tu ra si bu du je (No -
we obiek ty kul tu ral ne Ka to wic). nr 11 s. 67. Cykl „Zna -
ki i twa rze mia sta Ka to wi ce”.
KO NO PEL SKA W.: Strasz ki, czy li in ny lsk (Kon kurs,
pro gram edu ka cyj ny po wi co ny po zna wa niu l skich
le gend przez dzie ci). nr 7-8 s. 107, fot.
KOT KOW SKA J.: Do tkni cie eg zo ty ku (Spo tka nia
z kul tu r Ja po nii w Cz sto cho wie). nr 6. 73.
–: Kul tu ra wci moc na! (Na gro dy Mia sta Cz sto cho -
wy w dzie dzi nie kul tu ry). nr 10 s. 73.
–: Let nich im prez czar! (Let nie im pre zy kul tu ral ne
w Cz sto cho wie). nr 9 s. 73.
KU BIT B.: Wiel ka noc ne zwy cza je wie ka mi uwi co ne
(Zwy cza je wiel ka noc ne na Gór nym l sku). nr 3 s. 12-
15, fot.

MU ZEUM l ska Opol skie go. nr 1 s. D.
MY SZOR J., BED NAR SKI D., MA KÓW KA L., PY -
KA H.: W no wym Mu zeum l skim. nr 1 s. 6-7. Z li -
stów do re dak cji.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (Na gro da In sty tu tu Kon -
fu cju sza dla mar sza ka wo je wódz twa opol skie go
Jó ze fa Se be sty; Kon fe ren cja Po li tech ni ki Opol skiej
i To wa rzy stwa „Po lo nia – Kre sy” pt. „Kre so wia nie
na wie cie”; Wy sta wa pt. „Kró lew skie e li wo” w Mu -
zeum Hut nic twa w Ozim ku). nr 1 s. 81.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (Po e gna nie po ety, pro -
za ika i po lo ni sty, Zyg mun ta Dmo chow skie go [1931-
2013]; Wy sta wa pt. „Glo ria vic tis” z oka zji 150. rocz -
ni cy Po wsta nia Stycz nio we go w WBP Opo le; Mu zeum
Pia stów l skich w Brze gu de po zy ta riu szem Ko lek -
cji Ob ra zów Ro dzi ny Mrocz kow skich; XXVIII Prze -
gld Ze spo ów Ko ld ni czych pt. „He ro dy” w Le wi -
nie Brze skim). nr 2 s. 81.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (Ko ro wód prze bie ra ców
na ko niec kar na wa u w Opo lu; Kon fe ren cja pt.
„Za ko cha ni w l skiej kul tu rze” w Gó ra dach; Kon -
cert chi skich akro ba tów w Opo lu; Warsz ta ty li de -
rów sa mo rz do wych in sty tu cji kul tu ry w Opo lu). nr 3
s. 81.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (Na gro dy mar sza ków wo -
je wództw opol skie go i l skie go z oka zji Mi dzy na ro -
do we go Dnia Te atru; 20-le cie me ce na tu Gru py Gó ra -
de Ce ment S.A. nad Fil har mo ni Opol sk; XXVIII
Jar mark Wiel ka noc ny w Opo lu). nr 4 s. 81.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (38. Kon fron ta cja Te atral -
ne „Kla sy ka Pol ska”; Pro mo cja Po li tech ni ki Opol -
skiej; 5. edy cja „Uli cy kul tu ry w Opo lu”; XXI Wio -
sna au striac ka w Opo lu). nr 5 s. 69.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (Ty tu Ho no ro we go
Czon ka Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów i Na uczy cie li
Szkó Tech nicz nych i Ogól no kszta c cych w Opo lu dla
Ró y Bed norz; XXVI Ogól no pol ski Fe sti wal Te atru
La lek w Opo lu; wi to Kor pu su Ka de tów w Opo lu).
nr 6 s. 69.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (Na gro da „Po li ty ki” dla
prof. D. Si mo ni des; Wo je wódz kie Spo tka nie Kre so -
wian w WBP Opo le; Ob cho dy 70. rocz ni cy sa kry bi -
sku piej, ks. Jó ze fa Na tha na [1867-1947]) nr 7-8
s. 101.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (Ob cho dy 100. rocz ni cy
uro dzin E. J. Osma czy ka; Wo je wódz two opol skie
na 66. Go rol skim wi cie w Ja bon ko wie; VII Pol sko -
-Cze ski Fe sti wal Folk lo ry stycz ny w Mu zeum Wsi
Opol skiej). nr 9 s. 69.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (Wer ni sa Sa lo nu Je sien -
ne go 2013 Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków
w Opo lu; Kon cert in au gu ra cyj ny X Fe sti wa lu „Gau -
de Ma ter Po lo nia. Win cen ty z Kiel czy in me mo riam”;
Wo je wódz two opol skie na do yn kach pre zy denc kich
w Spa le; Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa 2013 na te re -
nie wo je wódz twa opol skie go). nr 10 s. 69.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (Kon cert Or kie stry Sym -
fo nicz nej Fil har mo nii Opol skiej z oka zji 100. rocz -
ni cy uro dzin Je rze go Ko za rzew skie go; Na gro dy
Mar sza ka Wo je wódz twa Opol skie go dla twór ców
i ani ma to rów kul tu ry; Ob ra dy Se nac kiej Ko mi sji Kul -
tu ry w Paw o wi cach i By czy nie nr 11 s. 69.
OPO LE. No tat nik kul tu ral ny (XVIII Wo je wódz ki Fe -
sti wal Pie ni Pa trio tycz nej pt. „To bie Pol sko”; Kon -
fe ren cja pt. „W 90. rocz ni c za o e nia Dziel ni -
cy I Zwiz ku Po la ków w Niem czech. Mniej szo ci na -
ro do we w Niem czech w okre sie mi dzy wo jen nym”
w Opo lu; XXIV Na jazd Po etów na Za mek Pia stów
l skich w Brze gu). nr 12 s. 69.
OPOL SKIE Fo rum Kul tu ry. nr 12 s. 68, fot.
PI CHE TA J.: To ry do wol no ci (Lo sy twór ców uro dzo -
nych w Biel sku). nr 2 s. 84.
SI KO RA J.: Z pi sar k o ksi kach i … roc ku (Spo tka -
nie au tor skie Ma go rza ty Gu tow skiej -Adam czyk
w By strzy cy). nr 12 s. 74.
SU PIK T.: Mu zeum l skie a „pol ska ra cja sta nu”. nr 2
s. 51, fot. Po lem.: T. Ga lisz: Z li stów do re dak cji. nr 4
s. 6. H. W. Ma ciej czyk: Z li stów do re dak cji. nr 3 s. 6.
SZTU KA M.: l skie stra chy i de mo ny (Noc Mu ze -
ów 2013 w Ka to wi cach). nr 6 s. 76.
–: Wio sna obu dzi a skan sen (Gór no l ski Park Et no -
gra ficz ny w Cho rzo wie). nr 5 s. 75, fot.
WI DE RA B.: Luft waf fe i piw ni ce KW PZPR (Od dzia
Te atral no -Fil mo wy Mu zeum Hi sto rii Ka to wic). nr 7-
8 s. 51, fot..
WÓJ CIK J.: Do kd po sza Ka ro lin ka? (Gmin ne Cen -
trum Kul tu ry w Go go li nie). nr 6 s. 69.
Ko ry fe usz kre so wo -opol ski (Zbi gniew Ko ciów 1929
-, mu zyk, pe da gog, kry tyk, dzien ni karz, pi sarz mu -
zycz ny). nr 11 s. 69.
ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (2. wy da nie ksi ki Ja -
na Szy mi ka pt. „Do rocz ne zwy cza je i ob rz dy na l -
sku Cie szy skim”; Zjazd ro dzi ny Pil chów; Lau re aci
Kon kur su Re cy ta tor skie go im. A. Mic kie wi cza dla Po -
la ków z Za gra ni cy z Za ol zia; Pre mie ry Sce ny Pol skiej
Te atru Cie szy skie go). nr 1 s. 86.
ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (Spo tka nie pre zy den -
tów Pol ski, So wa cji i Czech w Wi le; 600. le cie po -
wsta nia Bu kow ca, naj star szej wsi be skidz kiej na l -
sku Cie szy skim; Ju bi le usze w 2013 ro ku na Za ol -
ziu). nr 2 s. 86.

ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (Pre mie ry na Sce nie
Pol skiej Te atru Cie szy skie go w Cze skim Cie szy nie;
Kon cert ze spo u roc ko we go „SBB” w Ostra wie;
Kon cert A. M. Jo pek i M. Pe szek pod czas fe sti wa lu
„Co lo urs of Ostra va”). nr 3 s. 86.
ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (Se zon te atral ny Sce -
ny Pol skiej Te sin ske ho Di va dla w Cze skim Cie szy nie;
Pol sko -cze ski kon cert chó rów pie wa czych w Kar wi -
nie; Do ta cje cze skie go Mi ni ster stwa Kul tu ry dla Po -
la ków na Za ol ziu; Wie czór jaz zo wy po wi co ny pa -
mi ci Sta ni sa wa He li sa w Cze skim Cie szy nie). nr 4
s. 86.
ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (No wy am ba sa dor
RP w Pra dze, Gra y na Ber na to wicz; Fe sti wal Pio sen -
ki Dzie ci cej w Ha wie rzo wie; Pol skie przed szko le
w Cze skim Cie szy nie) nr 5 s. 74.
ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (Kon kurs fo to gra -
ficz ny pt. „Ksi stwo Cie szy skie w obiek ty wie”;
Wy stp „Bud ki Su fle ra” pod czas IX By strzyc kie go
Zlo tu; Pro jekt „Sko czów – Kar wi na. la da mi Gu sta -
wa Mor cin ka”; Ju bi le uszo wa wy sta wa Ka zi mie rza
Su chan ka w Cze skim Cie szy nie). nr 6 s. 74.
ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (XI Dni Kul tu ry Stu -
denc kiej w Cze skim Cie szy nie; Mu zeum Gmin ne
w Gród ku; Przed sta wie nie pt. „Ma a Sy ren ka”
na Sce nie La lek „Baj ka” w Cze skim Cie szy nie). nr 7-
8 s. 106.
ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (Gmach ZG PZKO
w Cze skim Cie szy nie; Wy stp ze spo u „Za ol zi”
na Mi dzy na ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ry stycz nym
w An ka rze; Rze by drzew ne w Cze skim Cie szy nie).
nr 9 s. 74.
ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (Szkol nic two pol skie
w Cze chach; Ta bli ca upa mit nia j ca Win cen te go Wi -
to sa w Gród ku; Nada nie imie nia Sta ni sa wa Ha dy -
ny dla szko y pol skiej w By strzy cy). nr 10 s. 74. 
ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (Wie czór au tor ski Re -
na ty Put zla cher w Cze skim Cie szy nie; II Prze gld Te -
atrów Ama tor skich gra j cych w Gwa rze – Mo sty ko -
o Ja bon ko wa, 14 X 2013; Spo tka nie am ba sa dor RP
w Pra dze z przed sta wi cie la mi or ga ni za cji i in sty tu -
cji pol skich w Re pu bli ce Cze skiej). nr 11 s. 74.
ZA OL ZIE. No tat nik kul tu ral ny (100. rocz ni ca uro dzin
pi sa rza Ada ma Waw ro sza – aka de mia w Trzy -
cu, 23 XI 2013; Ak cja ra to wa nia or ga nów w ko cie -
le Je zu so wym w Cie szy nie). nr 12 s. 74.

– Wy wia dy –

ABA MO WICZ D.: No wa prze strze Ka to wic. Z no -
wym dy rek to rem Mu zeum l skie go w Ka to wi cach, a za -
ra zem dy rek to rem Mu zeum Gór no l skie go w By to -
miu…, rozm.: B. Wi de ra. nr 11 s. 18-19, fot.

– Re cen zje –

KUL TU RA mu zycz na Ka to wic i jej dzie je. [Red. A. Bar -
czak]. Ka to wi ce 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi -
kach. nr 11 s. 64 (no ta re cen zyj na).
WIAT na szych przod ków. Tra dy cje zi mo we go cy klu
ob rz do we go. Cze cho wi ce -Dzie dzi ce 2012. Rec.:
B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 7-8 s. 96 (no ta re -
cen zyj na).
W JA KLI, kiec ce, sztof ce. strój lu do wy w Ty chach i oko -
li cy. Ty chy 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach.
nr 5 s. 64. (no ta re cen zyj na).

HI STO RIA. P OLI TY KA

– Ar ty ku y ogól ne –

BB NIK G.: „W cie niu tra ge dii wo y skiej 1943 ro ku”
(Kon fe ren cja na uko wa w 70. rocz ni c mor dów Po -
la ków na Kre sach Po u dnio wo -Wschod nich). nr 7-8
s. 16-17.
DKS: Opol skie ob cho dy 92. rocz ni cy wy bu chu III Po -
wsta nia l skie go. nr 6 s. 68.
GA USZ KA K.: Re du ta Or do na (Re flek sje nt. ob ra -
zu hi sto rycz ne go za war te go w „Wie y spa do chro no -
wej” K. Go by). nr 5 s. 44.
JA NE CZEK Z.: Tak, jak Gre cy spod Ter mo pil i Mis so -
lun gi (Po wsta nie stycz nio we w l skiej pra sie). nr 1
s. 20-25, fot. Na wiz.: J. Fre lich: Z li stów do re dak cji.
nr 4 s. 56.
K. G.: Naj star sza spó dziel nia miesz ka nio wa na Gór nym
l sku (Cho rzow ska Spó dziel nia Miesz ka nio wa).
nr 5 s. 32-33, fot.
KA PA A Z.: Uchod cy l scy w Afry ce w la tach II woj -
ny wia to wej. nr 4 s. 55-57, fot.
KASZ PER K.: Po mnik bo le snej pa mi ci (Po mnik gen.
Jo se fa Snej dar ka, an ty pol skie go do wód cy woj sko we -
go). nr 3 s. 56-58, fot.
KO STER SKI W.: Wa ka cje z Ver bat sky’m (Wa ka cje
w Gre cji – re flek sje z lek tu ry ksi ki ar gen ty skie -
go dzien ni ka rza i pi sa rza Ho ra ce go Ver bat sky’ego
o ar gen ty skiej jun cie). nr 10 s. 8-11, fot.
KOT KOW SKA J.: Pa mi hi sto rii (Ob cho dy 150.
rocz ni cy wy bu chu Po wsta nia stycz nio we go w Cz sto -
cho wie). nr 3 s. 85.
KRA IS SKA M.: Afga ni stan – by am ko re spon den tem
wo jen nym. nr 7-8 s. 10-13, fot.
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KU REK J.: Mia sto jak po wie (Cho rzów). nr 7-8 s. 42-
44, fot.
LE WAN DOW SKI J. F.: Kor fan ty wo bec au to no mii. nr 4
s. 50-52, fot.
MA CU RA R.: Pro test (De wa sta cja po mni ka ge ne ra -
a Jo se fa Snej dar ka). nr 5 s. 3.
NIEM CZUK J.: Po cig pan cer ny „Ka bicz” i je go do wód -
ca (III po wsta nie l skie – por. Ed mund Ka bicz). nr 5
s. 14-15.
NIEM CZUK P.: O dwor cach za po mnia nych i zu pe nie
nie wa nych (Dwor ce ko le jo we na Gór nym l sku
i w Za g biu D brow skim). nr 3 s. 26-28, fot.
OPOL SKIE ob cho dy rocz ni cy Zbrod ni Ka ty skiej.
nr 5 s. 68, fot.
PA MI i mo dli twa w 70. rocz ni c zbrod ni na Wo y -
niu. nr 9 s. 68, fot.
PA NIEW SKI W.: Le opo lis sem per Fi de lis (Lwów
i Kre sy w dzie jach Pol ski). nr 12 s. 34-38, fot.
PI CHE TA J.: Cuch n ca fa la (Fun da cja Nis sen bau mów).
nr 6 s. 72.
SCHÖNWALD B.; Nie ilo, a ja ko (100. le cie har -
cer stwa pol skie go w Re pu bli ce Cze skiej). nr 10 s. 74.
[SET NA] 100. rocz ni ca uro dzin Ed mun da Ja na Osma -
czy ka. nr 9 s. 68, fot.
SI KO RA A.: Nie obec ni (Za g biow scy y dzi po 1939
ro ku). nr 5 s. 24-26, fot.
–: Spa cer po y dow skich Ka to wi cach. nr 9 s. 33-35, fot.
SI KO RA J.: By strzy cza nie le dzi li bi tw sprzed 150 lat
(Udzia miesz ka ców za ol zia skiej By strzy cy w re -
kon struk cji bi twy pod Gro cho wi ska mi k/Pi czo -
wa). nr 4 s. 86.
SZCZE PA SKI H.: Bar dzo gwia dzi sty plac Wol no ci
(Plac Wol no ci w Ka to wi cach). nr 3 s. 34-36, fot.
–: „Con cor dia” czy li y dow ska ma so ne ria w Ka to wi cach.
nr 11 s. 36-39, rys.
Ma cie jew ski i je go kam ra ci (Od go sy po wsta nia stycz -
nio we go na l sku). nr 2 s. 34-38.
–: Nie po zo sta lad (To wa ro wy Dwo rzec Ko le jo wy
w Ka to wi cach). nr 9 s. 24-25, fot., rys.
SZCZE PA SKI M.S.: Po gra ni cze pol sko -cze skie:
na kre sach Rze czy po spo li tej (III). nr 9 s. 23. Cykl „No -
tat nik spó nio ne go przy by sza”. We wspópr. z A. liz.
SZTO LER G.: Roz bark! Nikt nie wo a (Dziel ni ca By -
to mia – daw niej i dzi). nr 10 s. 33-37, fot.
(MS) [Ma ria Sztu ka]: Me dal „Spra wie dli wy wród
Na ro dów wia ta” (Me da le za ra to wa nie y dów dla ka -
to wi czan). nr 6 s. 67, fot.
SZTU KA M.: Od da ni zie mi l skiej (XL edy cja l skiej
na gro dy im. Ju liu sza Li go nia). nr 5 s. 46, fot.
WA NIEK H.: Dla cze go lsk…? nr 4 s. 53, rys.
–: Dla cze go lsk… (4). nr 5 s. 45., fot.
(B. W.) [Bog dan Wi de ra]: Uro czy ste ob cho dy 90. rocz -
ni cy po wo a nia Pierw szej Dziel ni cy Zwiz ku Po la ków
w Niem czech z sie dzi b w Opo lu. nr 3 s. B, fot.
WÓJ CIK J.: Rocz ni ca tra ge dii Wo y nia (Ob cho dy 70.
rocz ni cy zbrod ni ukra i skiej na Wo y niu). nr 9 s. 69.
–: Ro do znak bra ter stwa (Sym bol Zwiz ku Po la ków
w Niem czech). nr 3 s. 81.
–: lsk – ter ra in co gni to? (Ob raz l ska Do ro ty Si -
mo ni des). nr 1 s. 81.
WY CISK J.: Kwie cie 1933… po tem by a woj na (Od -
go sy pra so we zbli a j cej si woj ny). nr 9 s. 12-13.
U RAW SKA E.: Z li stów do re dak cji (Uwa gi do mo -
no gra fii Ka to wic pt. „Ka to wi ce. ro do wi sko, dzie je,
kul tu ra, j zyk, spo e cze stwo”). nr 3 s. 5.

– Syl wet ki –

CO FAL KA J.: l za cy w pro ce sji dzie jo wej (Ju liusz
Grz dziel [1896-1973]). nr 7-8 s. 26-29.
SZTO LER G.: Wa riat, któ ry chce pi sa (Kro ni karz Boj -
szów, Ro man Horst). nr 3 s. 30-33, fot.
BED NAR CZYK R.: Ze Lwo wa do Can ber ry (Hen ryk
Ku stra – o nierz Ar mii An der sa, tu acz). nr 11 s. 12-
13, fot.
HE SKA -KWA NIE WICZ K.: Wiel kie ser ce mia ten gó -
ral (70. rocz ni ca mier ci pu bli cy sty, dzia a cza spo ecz -
ne go i na ukow ca Paw a Mu sio a). nr 2 s. 54-57.
TU RANT W.: An giel ska ksi na (Ksi na Da isy von
Pless). nr 6 s. 22-25, fot.
WÓJ CIK J.: Opol ski wia dek (Krzysz tof Ja nusz Wer -
ner [1928-2013] – wi zie so wiec kich a grów). nr 5 s. 69.
PO E GNA NIE mjr Krzysz to fa Ja nu sza Wer ne ra. nr 5
s. 68, fot.

– Wy wia dy –

BUSZ MAN J.: Kie ro wa si do brem Pol ski. Z…, wi ce -
pre ze sem Zwiz ku Gór no l skie go, prze wod ni cz cym
Sej mi ku Sa mo rz do we go Wo je wódz twa Ka to wic kie go
w la tach 1990-1994 (O zmar ym pre mie rze Pol ski, Ta -
de uszu Ma zo wiec kim) rozm.: B. Wi de ra. nr 12 s. 15, fot.
SPY RA P., WO NICZ KA Z.: Mu zeum czy su per mar -
ket. O przy szo ci Do mu Po wsta ca z wi ce wo je wo d l -
skim P. Spy r i pro fe so rem U Z. Wo nicz k rozm.:
M. Mierz wiak. nr 2 s. 32-33, fot.

– Re cen zje ksi ek –

AR CHI WUM Pa stwo we w Ka to wi cach. Od dzia
w Gli wi cach. In for ma tor o za so bie ar chi wal nym. Ka to -

wi ce 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 5
s. 64 (no ta re cen zyj na).
AR CHI WUM w re gio nie. Re gion w ar chi wum. 80 lat
Ar chi wum Pa stwo we go w Ka to wi cach 1932-2012. Red.
B. Ka li now ska -Wój cik. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi -
kach. nr 2 s. 78 (no ta re cen zyj na).
CIE PIE LA B.: Pre czów daw niej i dzi. Hi sto ria miej sco -
wo ci. B dzin 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi -
kach. nr 10 s. 69 (no ta re cen zyj na).
CZE LADZ KIE ro dy. Por tret mia sta. Ksi ga Pa mit ko -
wa Klu bu Ro dzin Cze ladz kich. [Oprac. J. Wal czak,
wspópr. D. Wal czak]. Cze lad 2012. Rec.: B. Wi de ra:
Krót ko o ksi kach. nr 4 s. 78 (no ta re cen zyj na).
CZY EW SKI A.: Mur ka. Ty chy 2013. Rec.: B. Wi de -
ra: Krót ko o ksi kach. nr 7-8 s. 96 (no ta re cen zyj na).
DA ROW SKI J.: Unse re. Rze szów 2012. Rec.: E. Ko -
rep ta: l zak z hi sto ri w tle. nr 6 s. 63.
HE RZIG A., RUCH NIE WICZ K., RUCH NIE WICZ M.:
lsk i je go dzie je. Wro caw 2012. Rec.: K. Ga usz ka:
Z od de chem. nr 2 s. s. 39. Cykl „Bi blio te ka no c”.
IN WEN TARZ ze spo u Ak ta mia sta Ka to wic
[1826] 1865 – 1945 [1953]. Przyg. do dru ku S. Kru pa.
Ka to wi ce 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach.
nr 4 s. 78 (no ta re cen zyj na).
KA CZO ROW SKI A.: Bal la da o ka pli cach. Wo o -
wiec 2012. Rec.: P. Pie ni ek: Me an dry prze szo ci. nr 9
s. 60.
KO COT E.: O bru dzo wia nach, Bru dzo wi cach w cza sie
za bo rów 1795-1915. Bru dzo wi ce 2013. Rec.: B. Wi de -
ra: Krót ko o ksi kach. nr 9 s. 64 (no ta re cen zyj na).
LE NE hi sto rie. Pusz cza Pszczy ska w hi sto rii Ty chów
i oko li cy. Przy ro da i go spo dar ka. [Red. M. Li pok -Bier -
wia czo nek, A. Ocie pa]. Ty chy 2013. Rec.: B. Wi de ra:
Krót ko o ksi kach. nr 10 s. 64.
LE WAN DOW SKI K.: Gu ido Henc kel von Don ner -
smarck. y cie skan da li sty. War sza wa 2013. Rec.: M. Sie -
dla czek -Mi ko da: Gu ido bo ha te rem in nych cza sów!
nr 4 s. 72.
A ZU GA W.: Kal ku lo wa… Po la cy na szczy tach c. k.
mo nar chii. Po zna 2013. Rec.: M. Sie dla czek -Mi ko da:
Niech na ca ym wie cie woj na… nr 9 s. 61.
NI CIE JA S. S.: Kre so wa Atlan ty da. Hi sto ria i mi to lo gia
miast kre so wych. T. 1. Opo le 2012. Rec.: J. Co fa ka: Kre -
so wa Atlan ty da. nr 2 s. 76.
NIE ZWY KA wi Kre sów Wschod nich i Za chod nich.
Wpyw lwo wian na roz wój na uki i kul tu ry na Gór nym
l sku. Pod red. K. He skiej -Kwa nie wicz, A. Ra tusz nej
i E. u raw skiej. Ka to wi ce 2012. Rec.: J. Kwa nie wicz:
Lwo wia nie na Gór nym l sku. nr 1 s. 76.
NI JA KOW SKI L. M.: Roz kosz ze msty. So cjo lo gia hi -
sto rycz na mo bi li za cji lu do bój czej. War sza wa 2013.
Rec.: J. Co fa ka: Roz kosz ze msty. nr 9 s. 63.
OLI WA A.: Gdy po wi ca no no e. Tra ge dia Wo y nia.
Opo le 2013. Rec.: I. Wy czó kow ska: Wspo mnie nia wo -
y skie go do wód cy Sa mo obro ny. nr 7-8 s. 93.
PA TRO NO WIE ka to wic kich ulic. [Red. U. Rze wi -
czok]. Ka to wi ce 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi -
kach. nr 5 s. 64 (no ta re cen zyj na).
POCZ TÓW KI z wiel kiej woj ny. Ko re spon den cja wy sy -
a na pocz t po lo w (1915-1918) ze zbio rów An to nie go
Przy by y z Ja no wa. [Red. J. To fl ska, S. Ro sen baum]. Ka -
to wi ce 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 6
s. 64 (no ta re cen zyj na).
PO PAN DA J.; W oku po wa nym mie cie. To po gra fia Ka -
to wic w la tach 1939-1945. Ka to wi ce 2013. Rec.: B. Wi -
de ra: Krót ko o ksi kach. nr 10 s. 64 (no ta re cen zyj na).
RY GUS P.: Cho rzów mi dzy woj na mi. Opo wie o y -
ciu mia sta 1922-1939. ód 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót -
ko o ksi kach. nr 3 s. 78 (no ta re cen zyj na).
SU KOW SKI H.: Przy ja ni ogar n wiat. O ka pi ta -
nie Win cen tym Szcz sno wi czu (Swi czu) i je go klu bie
ko re spon den cyj nym. Slo bód ka 2012. Rec.: B. Wi de ra:
Krót ko o ksi kach. nr 6 s. 64 (no ta re cen zyj na).
SZKI CE ar chi wal no -hi sto rycz ne nr 9 (2012). Ka to wi -
ce 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krot ko o ksi kach. nr 4 s. 78.
(no ta re cen zyj na).
Z DZIE JÓW har cer stwa w Gli wi cach. Red.: D. Re -
caw. J. Ja nu szew ska -Jur kie wicz. Gli wi ce 2012. Rec.:
K. He ska -Kwa nie wicz: Har cer stwo gli wic kie. nr 7-
8 s. 94.
ZA G BIOW SKIE szki ce mo no gra ficz ne. Hi sto -
ria – kul tu ra – owia ta II (2012). [Red.: B. Cie pie la, 
J. Kmio tek]. B dzin 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko
o ksi kach. nr 7-8 s. 96 (no ta re cen zyj na).

Pra sa. Ksi ki. Bi blio te ki

– Ar ty ku y. Przy czyn ki. Fe lie to ny –

BA NY W.: Po co nam mie sicz nik „lsk”. nr 1 s. 13,
fot.
BRA DEC KI T.: Po co nam mie sicz nik „lsk”. nr 1
s. 19, fot.
DRZA ZGA D.: Po co nam mie sicz nik „lsk”. nr 1
s. 3, fot.
FO LEK G.: Skarb ni ca wie dzy (Gmin na Bi blio te ka Pu -
blicz na w Susz cu). nr 9 s. 75, fot. Cykl „Z y cia bi -
blio tek”.
GA LI SKA T.: By tom ska ksi ni ca i jej pa tron (Miej -
ska Bi blio te ka Pu blicz na w By to miu). nr 5 s. 66, fot.
Cykl „Z y cia bi blio tek”.

GA USZ KA K.: Otwie ra nie drzwi. nr 1 s. 3, fot.
KACZ MA REK R.: Po co nam „lsk”. nr 1 s. 25, fot.
KA NIA B.: Kto czy ta, nie b dzi (Gmin na Bi blio te ka
Pu blicz na w Bucz ko wi cach). nr 11 s. 66, fot. Cykl „Z y -
cia bi blio tek”.
KI CZEK B.: Co z t ksi k? (Po zy cja ksi ki w dzi -
siej szym wie cie). nr 10 s. 6-7. Rys. W. u ka.
KI JON KA T.: Mia sto bez ga zet (Ry nek pra so wy
w Ka to wi cach). nr 1 s. 36-43, rys. nr 2 s. 6-12, fot. Na -
wiz.: H. le zio ski: Z li stów do re dak cji. nr 4 s. 5.
KO CHA CZYK I.: Od ma lu cha do se nio ra – bi blio te -
ka dla ka de go! (Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Gli -
wi cach). nr 10 s. 66, fot. Cykl „Z y cia bi blio tek”.
KO NO PEL SKA W.: Set ny nu mer „Si le sia pre zen tu je”
(Biu le tyn In sty tu cji Pro mo cji i Upo wszech nia nia
Kul tu ry „Si le sia”). nr 4 s. 82.
KU CHAR SKA M., PRZY BY A M.: Bi blio te ka – nie -
ogra ni czo na prze strze in for ma cji i kul tu ry (Miej ska Bi -
blio te ka Pu blicz na w Ja strz biu Zdro ju). nr 6 s. 66,
fot. Cykl „Z y cia bi blio tek”.
LE WAN DOW SKI J.: Po co nam mie sicz nik „lsk”.
nr 1 s. 39, fot.
LEW CZAK T.: Be stwi skie abe ca do (Gmin na Bi blio -
te ka Pu blicz na w Be stwi nie). nr 1 s. 80, fot. Cykl „Z y -
cia bi blio tek”.
LIST otwar ty Fo rum Dy rek to rów Bi blio tek Sa mo rz do -
wych Wo je wódz twa l skie go (Dy rek tor Bi blio te ki l -
skiej – prof. Jan Ma lic ki). nr 5 s. 5.
LU CHOW SKA A.: 65 lat MBP w wi to cho wi cach
(Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na). nr 7-8 s. 98, fot. Cykl
„Z y cia bi blio tek”.
U KA SIE WICZ -ZA GA A D.: Miej sce, gdzie ksi ka
y je wie lo krot nie (Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Ty -
chach). nr 12 s. 66, fot. Cykl „Z y cia bi blio tek”.
MA CIUSZ KIE WICZ R.A: Po co nam mie sicz nik
„lsk”. nr 1 s. 41, fot.
MA LIC KI J.: Po co nam mie sicz nik „lsk”. nr 1 s. 43,
fot.
MA KA H.: Czy tel ni cy cht nie tu wra ca j (Gmin na Bi -
blio te ka Pu blicz na w Paw o wi cach). nr 2 s. 60, fot. Cykl
„Z y cia bi blio tek”.
PIW KO R.: Z li stów do re dak cji (Opi nia o cza so pi mie
„lsk”). nr 6 s. 4.
REJ DYCH M.: Bi blio te ka – miej sce atrak cyj ne (Miej -
ska Bi blio te ka Pu blicz na w Ja worz nie). nr 3 s. 80, fot.
Cykl „Z y cia bi blio tek”.
SI KO RA A.: Tar gi ksi ki czy plu sza ków (3. Tar gi
Ksi ki w Ka to wi cach). nr 10 s. 5, fot.
SIW CZYK K.: Po co nam mie sicz nik „lsk”. nr 1 s. 50-
51, fot.
SYT NIEW SKA E.: Po co nam mie sicz nik „lsk”. nr 1
s. 53, fot.
SZCZA WI SKI M. M.: Po co nam mie sicz nik „lsk”.
nr 1 s. 55, fot.
SZCZE PA SKI H.: Na ro dzi ny bi blio po lis (Naj star sze
ksi gar nie Ka to wic). nr 6 s. 18-20, fot.
SZCZE PA SKI M. S.: Czy ta nie czy ta? Oto jest py -
ta nie (I) (Stan czy tel nic twa w Pol sce). nr 1 s. 15. Cykl
„No tat nik spó nio ne go przy by sza”. We wspópr. 
z A. liz. 
–: Czy ta nie czy ta? Oto jest py ta nie (II) (Stan czy tel -
nic twa w Pol sce). nr 2 s. 17. Cykl „No tat nik spó nio -
ne go przy by sza”. We wspópr. z A. liz.
SZTU KA M.: Od cza ro wy wa nie l ska (Kon fe ren cje
Re dak to rów Ga zet Aka de mic kich, 3-6 IX 2013).
nr 10 s. 57, fot.
SZY MIK J.: Po co nam mie sicz nik „lsk”. nr 1 s. 57,
fot.
TE LESZ KO A.: Bi blio te ka z pa sj. Gmin na Bi blio te ka
Pu blicz na w Le lo wie. nr 4 s. 80, fot. Cykl „Z y cia bi -
blio tek”.
WA NIEK H.: Dla cze go lsk… (2). nr 3 s. 41, rys.

– Wy wia dy –

KA BAT -GEO R GI JE WA E.: Otwar ty sa lon (IX So sno -
wiec kie Dni Li te ra tu ry). Roz mo wa z…, dy rek tor k
Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w So snow cu. Rozm.:
M. Sztu ka. nr 7-8 s. 95, fot.
LIS R.: Ma cie rze cy fro we star cz na kil ka lat. Roz mo -
wa z…, wi ce dy rek to rem Bi blio te ki l skiej do spraw
tech nicz nych, od po wie dzial nym za pro jekt l skiej In -
ter ne to wej Bi blio te ki Zbio rów Za byt ko wych. Rozm.: 
R. Pas sia. nr 10 s. 13-14, fot.
MA LIC KI J.: Sta ry i no wy wiat mu sz si do pe nia.
Roz mo wa z prof. dr. hab. … dy rek to rem Bi blio te ki l -
skiej. Rozm.: R. Pas sia. nr 10 s. 12-14, fot.

– Re cen zje –

G BO Y Z.: Bi blio te ki mniej szo ci nie miec kiej
w II Rze czy po spo li tej. Ka to wi ce 2012. Rec.: W. Ko no -
pel ska: O bi blio te kach w kon tek cie kul tu ral nym i hi -
sto rycz nym. nr 4 s. 74.
SPY RA A.: Szla kiem pol skie go so wa dru ko wa ne go
na Gór nym l sku. Pszczy na 2013. Rec.: B. Wi de ra:
Krót ko o ksi kach. nr 10 s. 64 (no ta re cen zyj na).
–: Z dzie jów pol skiej pra sy na l sku. Prze wod nik
po Mu zeum Pra sy l skiej w Pszczy nie. Pszczy na 2009.
Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 12 s. 64 (no ta
re cen zyj na).
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L SKIE Mi scel la nea. Pod red. K. He skiej -Kwa nie -
wicz. T. 24. Ka to wi ce 2011. Rec.: M. Na dol na: Po raz
ostat ni. nr 3 s. 74.

NA UKA. SO CJO LO GIA. OWIA TA. RE LI GIA

– Ar ty ku y. Przy czyn ki. Fe lie to ny –

BED NAR CZYK R.: Edu ka cja re gio nal na na roz dro u
(Wo je wódz two l skie). nr 5 s. 28-29.
DNI Przy ja ni Pol sko -W gier skiej (Ko mi tat Fe jer). nr 4
s. D, fot.
GBUR SKI Z.: Czar na mat ka ludz ko ci – kim by oj ciec?
(Ba da nia ge ne tycz ne – ewo lu cja ludz ko ci). nr 4
s. 14-15.
(wk) [Wie sa wa Ko no pel ska]: Ks. bp Ta de usz Szur man
Ho no ro wym Oby wa te lem Mia sta Ka to wi ce. nr 2 s. C,
fot.
KO ZIK D.: Spen cer by osu pia! (My li fi lo zo ficz ne Her -
ber ta Spen ce ra). nr 11 s. 26-27, fot.
KU REK J., MA LI SZEW SKI K.: Mu zy ka i war to ci
(X Spo tka nie na uko we z cy klu „Me dium Mun di”,.
Cho rzów, 25 IX 2013). nr 12 s. 31-33, fot.
LAUR Uni wer sy te tu Opol skie go (Dok to rat ho no ris cau -
se’a dla Da nie la Ol brych skie go). nr 4 s. D, fot.
NO WIC KA B.: Dzie ci stwo na wy mar ciu (Wy cho wa -
nie dzie ci). nr 1 s. 28-29. Rys. W. u ka.
PI CHE TA J.: Dla ewan ge li ków pol skiej mo wy (150-le -
cie po wo a nia do y cia „Zwia stu na Ewan ge lic kie go”).
nr 4 s. 84.
SI KO RA A.: Die ce zjal ny ra chu nek su mie nia (II Sy nod
Ar chi die ce zji Ka to wic kiej). nr 11 s. 28-30, fot.
SI KO RA J.: Po la cy y j nie tyl ko na Za ol ziu (Po la cy
w Cze chach). nr 2 s. 86.
–: Za ol zia cy na pol skie uczel nie. nr 5 s. 74.
SU PIK T.: Re gio nal na sce na po li tycz na na pó met ku
(wo je wódz two l skie). nr 1 s. 4-5.
SZCZE PA SKI H.: Apo sto ka to lic kich Ka to wic (Dr
The odor Krem ski – ini cja tor bu do wy ko cio a Ma -
riac kie go w Ka to wi cach). nr 4 s. 36-39, fot., rys.
SZCZE PA SKI M. S.: Pod mio to wo spo e cze -
stwa – pod mio to wo oby wa te la. nr 10 s. 21. Cykl 
„No tat nik spó nio ne go przy by sza”. We wspópr. z A.
liz.
–: Po gra ni cze pol sko -cze skie: na kre sach Rze czy po spo -
li tej (1). nr 6 s. 39. Cykl „No tat nik spó nio ne go przy -
by sza”. We wspópr. z A. liz.
–: Po gra ni cze pol sko -cze skie: na kre sach Rze czy po spo -
li tej (2). nr 7-8 s. 9. Cykl „No tat nik spó nio ne go przy -
by sza”. We wspópr. z A. liz.
–: Smu tek aka de mi ków (Kon dy cja pol skich szkó
wy szych). nr 11 s. 47. Cykl „No tat nik spó nio ne go przy -
by sza”. We wspópr. z A. liz.
–: Wo je wódz two opol skie. Pej za po re for mie (I). nr 3
s. 11. Cykl „No tat nik spó nio ne go przy by sza”. We
wspópr. z A. liz.
–: Wo je wódz two opol skie. Pej za po re for mie (II). nr 4
s. 17. Cykl „No tat nik spó nio ne go przy by sza”. We
wspópr. z A. liz.
–: Wo je wódz two opol skie. Pej za po re for mie (III). nr 5
s. 13. Cykl „No tat nik spó nio ne go przy by sza”. We
wspópr. z A. liz.
SZTU KA M.: Je dy na cer kiew w l skiej aglo me ra cji
(So sno wiec ka pa ra fia pra wo saw na). nr 4 s. 32-35,
fot.
–: Kult ksi ki i pra cy (Ju bi le usz pro fe so ra Edwar da
Ró yc kie go). nr 2 s. 13, fot.
–: Ne kro po lia czte rech wy zna (Cmen tarz rzym sko -ka -
to lic ki w So snow cu). nr 11 s. 8-11, fot.
SZY MIK J.: Fran ci szek, na stp ca Be ne dyk ta. nr 4 s. 7, rys.
WIN TER M.: Mi dzy zie mi a nie bem (65. rocz ni ca
uro dzin Je rze go Ku kucz ki, wy bit ne go hi ma la isty). nr 4
s. 20-23, fot.
WI ZY TA Pre zy den ta RP na l sku Opol skim. nr 10 s. 68,
fot.
WÓJ CIK J.: Kmi cic w Opo lu (Ty tu dok to ra ho no ris
cau se’a Uni wer sy te tu Opol skie go dla Da nie la Ol -
brych skie go). nr 4 s. 81.
–: Wspo mi na li Bra ci Star szych (In au gu ra cja Dni Ju -
da izmu w Opo lu). nr 2 s. 81.

– Wy wia dy –

CHO R Y M.: O so bie i wal ce z ra kiem. Z pro fe so rem..
(M. Cho r y – le karz, spe cja li sta w dzie dzi nie bio che -
mii, bio lo gii no wo two rów oraz bio lo gii mo le ku lar nej)
rozm.: M. Sztu ka. nr 12 s. 12-14, fot.
MY SZOR W.: Nie stru dzo ny ba dacz wcze sne go chrze -
ci ja stwa. Z ks. prof. dr. hab. …, te go rocz nym lau re -
atem na gro dy Lux ex Si le sia, wy bit nym pa tro lo giem
i znaw c tek stów gno styc kich rozm.: A. Si ko ra. nr 12
s. 39-41, fot.
PU CHA A S.: Ko ció bli sko lu dzi. Z pro bosz czem pa -
ra fii ka te dral nej ksi dzem…, rozm.: B. Wi de ra. nr 3 s. 20-
21, fot.
SE KU A M.: Drza zga wy j ta, pa lec wci bo li. Z…,
mar sza kiem wo je wódz twa l skie go rozm.: W. Ko ster -
ski. nr 3 s. 8-10, fot.
SZEW CZYK G. B.: Lau da cja z oka zji przy zna nia Je go
Eks ce len cji ksi dzu bi sku po wi Ta de uszo wi Szur ma no -
wi ty tu u ho no ro we go oby wa te la Ka to wic... nr 2 s. 80.

WÓDZ J.: Ko cha ne dzie ci wa dzy (Kla sa ro bot ni cza
na l sku). Z pro fe so rem… Rozm.: A. Si ko ra. nr 6 s. 14-
15, fot.

– Re cen zje –

DO STA Ja cek ele men tarz… Szkol nic two w Ty chach
w XX wie ku. Ty chy 2013. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko
o ksi kach. nr 6 s. 64 (no ta re cen zyj na).
HAJ ZER A.: Ko ro na Zie mi. Nie -po rad nik zdo byw cy. Ka -
to wi ce 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 9
s. 64 (no ta re cen zyj na).
LI G ZA B.: Da nu to nie chcem, ale mu szem. Wy wiad,
któ re go nie by o. Wro caw 201. Rec.: B. Wi de ra: Krót -
ko o ksi kach. nr 9 s. 64 (no ta re cen zyj na).
WIATR A.: Po mi dzy y ciem a mier ci. Opo wie o to -
sa mo ci i umie ra niu. Ka to wi ce 2013. Rec.: B. Wi de ra:
Krót ko o ksi kach. nr 12 s. 6 (no ta re cen zyj na).

OCHRO NA RO DO WI SKA. PRZE MYS

– Ar ty ku y. Przy czyn ki. Fe lie to ny  –

KAR MA SKA J.: Drze wa bez kli ma tu (Sa dze nie
i ochro na drzew). nr 11 s. 54-55. Cykl „Eko lo gia”.
–: „Go cza ko wi ce” pod lu p. nr 2 s. 62-63, fot. Cykl
„Eko lo gia”.
–: Hu ty zni ka j, oów zo sta je (Za nie czysz cze nie ro do -
wi ska – spa dek po hu tach me ta li nie e la znych).
nr 10 s. 45, fot. Cykl „Eko lo gia”.
–: Re cy kling … prze strze ni (Pro gram unij ny Cir cU -
se). nr 5 s. 42, fot. Cykl „Eko lo gia”,
–: Rze re ki nów. nr 1 s. 61, fot. Cykl „Eko lo gia”.
–: 180 za brza skich hek ta rów (Re kul ty wa cja te re nów
w re jo nie rze ki By tom ki). nr 7-8 s. 57, fot.. Cykl „Eko -
lo gia”.
KO CI SKI W.: Hi sto rycz ny, sym pa tycz ny, eko lo gicz -
ny… (Sie wierz – hi sto ria i wspó cze sno). nr 7-8 s. 69-
70, fot.
KO LA SI SKA I.: Oa zy y cia na „Po je zie rzu D brow -
skim” (Zbior ni ki wod ne w D bro wie Gór ni czej). nr 7-
8 s. 74-76, fot.
(wk) [Wie sa wa Ko no pel ska]: Pod pa tro na tem spó ki Gie -
sche – gmi na Ja nów na Gór nym l sku (Wy sta wa o dzie -
jach spó ki Gie sche – Dzia Et no lo gii Mu zeum Hi sto -
rii Ka to wic). nr 5 s. 67, fot.
–: Za zie lo nym wzgó rzem (Eko mia stecz ko Sie wierz Je -
zior ne). nr 7-8 s. 68-69, fot. Cykl „Eko lo gia”.
KO STER SKI W.: Au to stra d nie tyl ko do nie ba (Au to -
stra da A4). nr 7- s. 6-8, fot.
–: By las, jest las (21 lat po po a rze la su w Ru dach).
nr 9 s. 43-45, fot.
–: Gu szec to ma kla we y cie (Wo lie ro wa ho dow la
gusz ców w Wi le). nr 2 s. 48-50, fot.
–: Jaz da w gó r, jaz da w dó (Mi dzy na ro do we Tar gi
Gór nic twa, Prze my su Ener ge tycz ne go i Hut ni cze go).
nr 9 s. 76, fot.
–: Król w giel ani my li ab dy ko wa (Pol skie gór nic two).
nr 6 s. 34-35, fot.
–: W giel 2013 – wid mo kl ski (Pol skie gór nic two).
nr 12 s. 10-11, fot.
MA TE OSZEK A.: Bu do wa nie cy wi li za cji (Po czt ki ko -
lei e la znych na Gór nym l sku). nr 2 s. 18-20, fot.
MA TLA KOW SKA J.: Bli ej czy ste go l ska (Przed -
si wzi cie eko lo gicz ne Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w la -
tach 2007-2013). nr 1 s. 60, fot. Cykl „Eko lo gia”.
–: Do my jak fa bry ki cie pa (Ener go chon no bu dyn -
ków). nr 3 s. 62-63, fot. Cykl „Eko lo gia”.
–: Eko Ak tyw ni nie za st pie ni (Po za rz do we or ga ni za -
cje eko lo gicz ne z wo je wódz twa l skie go). nr 10
s. 46-47, fot. Cykl „Eko lo gia”.
–: Jak ogar n te mie ci? (Go spo dar ka mie cio wa). nr 4
s. 10, rys. Cykl „Eko lo gia”.
–: Ja ka ener ge ty ka – ta kie po wie trze! (Za nie czysz cze -
nie py o we i ga zo we w wo je wódz twie l skim). nr 6
s. 44-45, fot., rys. Cykl „Eko lo gia”.
–: Ja ka po li ty ka kli ma tycz na? nr 12 s. 52-53, fot. Cykl
„Eko lo gia”.
–: Ju bi le uszo we „Zie lo ne Cze ki” (Na gro dy Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach za dzia al no na rzecz ochro -
ny ro do wi ska). nr 5 s. 40-41, fot.. Cykl „Eko lo gia”.
–: Las „po za wa ach” (Gór ni cze za pa dli ska w Le nic -
twie Pa new ni ki). nr 7-8 s. 65-67, fot. Cykl „Eko lo gia”.
–: a b dzie bli ej nas… (a b dzie w Par ku Ró w Cho -
rzo wie). nr 9 s. 46-47, fot.
–: Prze strze w prze my le (Te re ny prze my so we w wo -
je wódz twie l skim). nr 7-8 s. 56, fot. Cykl „Eko lo gia”.
–: Si a zie lo nych fun du szy (Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -
wi cach). nr 7-8 s. 77-79, fot. Cykl „Eko lo gia”.
–: Wspól ny suk ces na ju bi le usz (Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -
wi cach). nr 11 s. 55, fot. Cykl „Eko lo gia”.
PA GIE A P.: (Nie) je dzie po cig z da le ka (Ko le je l -
skie). nr 2 s. 28-29, fot.
PAS SIA R.: Sym bol do roz biór ki (Ha le tar go we w Ka -
to wi cach). nr 6 s. 16-17, fot.
–: Tyl ko mu zeum oca li to miej sce (Wal cow nia w Szo -
pie ni cach). nr 5 s. 30-31, fot.

SIER NY T.: Ple ca mi do Opo la? (Stra te gia roz wo ju dla
Pol ski po u dnio wej w ob sza rze wo je wództw l skie -
go i opol skie go do 2020 ro ku). nr 10 s. 54-56, fot.
SI KO RA J.: In te re su je ich przed si bior czo (Mul ti kul -
tu ro wy pro gram unij ny „In no ca ste -Trans fer In no va -
tion” re ali zo wa ny przez uczel ni z Czech, Pol ski, Da -
nii, Nie miec i Fin lan dii). nr 7-8 s. 106.
SZCZE PA SKI M. S.: Lu dzie, for sa, in sty tu cje (Dia -
gno za go spo dar cza dla wo je wódz twa l skie go).
nr 12 s. 9. Cykl „No tat nik spó nio ne go przy by sza”.
SZTO LER G.: U zdro jo wych wód Ja strz bia (Uzdro -
wi sko Ja strz bie Zdrój). nr 7-8 s. 58-61, fot.
SZTU KA M.: Geo ter mal ne ró da pod So ko li mi Gó ra -
mi (Wo dy ter mal ne na Ju rze Cz sto chow skiej). nr 7-
8 s. 71-73, fot. Cykl „Eko lo gia”.
TO MA NEK B.: Cho rzów Zdrój (Uzdro wi sko w Cho -
rzo wie). nr 7-8 s. 62-63, rys.
TU RANT W.: Ge niusz bez ser ca czy li pa ra dok sy woj -
ny che micz nej Frit za Ha le ra (Fritz Ha ler [1868-
1934] – che mik, lau re at Na gro dy No bla w dzie dzi nie
che mii z 1918 ro ku). nr 5 s. 10-12, fot. Rys. W. u ka.
WY CISK J.: Afry ka an tra pi ry da zon i resz ta (Eu ro pej -
ski Kon gres Go spo dar czy w Ka to wi cach). nr 6 s. 6-
7, fot.

– Wy wia dy –

BIE KOW SKA E.: Prze szli my ju przez na sze Mo rze
Czer wo ne. Z mi ni ster… roz wo ju re gio nal ne go rozm.: W.
Ko ster ski. nr 5 s. 6-9, fot.
GA BRY H. L.: CO2 z t ener gi i kli ma tem? Z prze -
wod ni cz cym Ko mi te tu ds. Po li ty ki Kli ma tycz no -Ener -
ge tycz nej Kra jo wej Izby Go spo dar czej rozm.: W. Ko -
ster ski. nr 5 s. 16-19, fot.
KO TE RAS A., KO SO BUC KI .: KZK GOP, czy li
„cho piec do bi cia”. Z rze czni kiem pra so wum A. Ko te -
ra sem i . Ko so buc kim z Wy dzia u Or ga ni za cji Prze wo -
zów rozm.: M. Mierz wiak. nr 7-8 s. 14-15.
LE NAR TO WICZ G.: Wy miar l skiej eko lo gii. Roz mo -
wa z…, pre ze sem Za rza du Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach. Rozm.: J. Kar ma ska. nr 4 s. 8-9, fot.
WOJ TAS P.: Ki lof nie wy star czy. Roz mo wa z dr. in. …,
dy rek to rem In sty tu tu Tech nik In no wa cyj nych EMAG
w Ka to wi cach. Rozm.: M. Ma cie jew ski. nr 9 s. [77].

– Re cen zje –

FRU Y SKI A.: Ko pal nie w gla ka mien ne go w Pol -
sce. ód 2012. Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach.
nr 3 s. 78 (no ta re cen zyj na).

VA RIA

– Ar ty ku y. Przy czyn ki. Fe lie to ny –

CO FA KA J.: Na si w War sza wie (36). nr 1 s. 47.
GA USZ KA K.: Got tes se gen. nr 3 s. 60. Cykl „Bi blio -
te ka no c”.
GRUSZ CZY SKA A.: Wy y si na cmen ta rzu (De wa -
sta cja cmen ta rza w Ka to wi cach -Szo pie ni cach). nr 3
s. 52-53, fot.
KRO NI KARZ: l ski mie sic. nr 1 s. 2; nr 2 s. 4; nr 3
s. 2; nr 4 s. 4; nr 5 s. 2; nr 6 s. 4; nr 7-8 s. 4; nr 9 s. 2;
nr 10 s. 4; nr 11 s. 2; nr 12 s. 4.
TO KARZ A.: Na nie szcz cie Ma riac ka… (Uli ca Ma -
riac ka w Ka to wi cach). nr 9 s. 5-8, fot.
WÓJ CIK J.: Am ba sa do ro wie Opol skie go (Wy so kie od -
zna cze nia pa stwo we dla prof. Do ro ty Si mo ni des i ab -
pa Al fon sa Nos so la). nr 10 s. 69.
WY CISK J.: So sno wiec jak Ode ssa (Pro ces so sno wiec -
kiej ban dy w 1933 r.). nr 10 s. 38-40, fot.

– Wy wia dy –

DU SIK .: By jak ró dla na wo da. Ze l zacz k Ro -
ku 2012… rozm.: J. Wo ni kow ska. nr 4 s. 30-31, fot.
MU SIO J.: Czy l zak mo e by ho no ro wy. Z… rozm.:
A. Mu sia lik -Chmiel. nr 1 s. 44-46, fot., fot.

– Re cen zje –

BO UR DA IN A.: wiat od kuch ni. W po szu ki wa niu po -
si ku do sko na e go. Tum.: J. ro da. War sza wa 2011. Rec.:
R. Kry sa: y cie na go dzie. nr 7-8 s. 90.
NIKI SZO WIEC. Gi szo wiec. Ka to wi ce 2013. Rec.:
B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 11 s. 64. (no ta re -
cen zyj na).
PRZE BA CZE NIE. Pra ca zbio ro wa pod red. J. Kur ka i K.
Ma li szew skie go. Cho rzów 2012. Rec.: W. Ko no pel ska:
O prze ba cze niu. nr 1 s. 74.
SO WA K.: Mo je sy be ryj skie po dró e. War sza wa 2013.
Rec.: B. Wi de ra: Krót ko o ksi kach. nr 2 s. 78 (no ta re -
cen zyj na).
STUHR J.: Tak so bie my l. Dzien nik cza su cho ro by.
Kra ków 2012. Rec.: J. Kwa nie wicz: re flek sje cho ro bo -
we. nr 1 s. 76.
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