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GERARD CIE!LIK – Majster z Wielkich Hajduk
„Dzieci
Wielkiego Brata”

Wesele
$l%skiego adwokata
Mistrzowie plakatu
Proza:
HENRYK WANIEK,
FELIKS NETZ
t&umaczy GOGOLA
Poezja:
JANINA B.
SOKO'OWSKA,
WHITMAN
w przek&adzie
ANDRZEJA SZUBY

Fot. Tomasz 'ak/BP

Podczas gali, która odby!a si" 9 grudnia w katowickim kinoteatrze
„Rialto” zosta!y wr"czone Nagrody Marsza!ka Województwa #l$skiego w dziedzinie kultury za rok 2013 w trzech kategoriach: nagrody artystyczne za ca!okszta!t twórczo%ci, nagrody za upowszechnianie i ochron" dóbr kultury oraz nagrody dla m!odych
twórców. W czasie uroczysto%ci wr"czono tak&e wyró&nienia
przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak
br$zowy medal „Zas!u&ony Kulturze Gloria Artis” otrzyma! Tomasza S"towski – artysty plastyka z Cz"stochowy, a Zbigniew Cierniak – dyrektor Zespo!u Pie%ni i Ta'ca „#l$sk” im. St. Hadyny
otrzyma! Nagrod" Specjaln$. Kilka dni wcze%niej, w kopalni „Guido” w Zabrzu zosta!y wr"czone Nagrody Marsza!ka w dziedzinie konserwacji zabytków. (Laureatów prezentujemy na str. 70).

Fot. Ryszard Stotko

Na zdj"ciu: Laureaci nagrody artystycznej: Marcel S!awi'ski
i Arkadiusz Kubica (z prawej).

Fot. Muzeum "l&skie

Wybitny aktor Franciszek Pieczka (na zdj"ciu obok), kardiochirurg profesor Marian Zembala – dyrektor #l$skiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu i ksi$dz pra!at doktor Stanis!aw Pucha!a – d!ugoletni proboszcz parafii katedralnej w Katowicach zostali
laureatami nagrody im. Stanis!awa Ligonia przyznawanej przez
Radio Katowice od 1983 roku.

Blisko 100 plakatów autorstwa Waldemara #wierzego prezentuje Muzeum #l$skie w Katowicach. Wystawa jest ho!dem z!o&onym zmar!emu 26 listopada 2013 r. arty%cie – %wiatowej s!awy
grafikowi, twórcy ponad 1800 plakatów, absolwentowi krakowskiej Akademii Sztuk Pi"knych Wydzia!u Grafiki w Katowicach.
Muzeum pokaza!o cz"%(, spo%ród 250 posiadanych w swoich
zbiorach plakatów #wierzego, obejmuj$cych wszystkie lata jego
twórczo%ci.
Na zdj"ciu: Podczas wystawy otwartej 12 grudnia 2013 r. przez
dyrektora Muzeum dr. Dominika Ab!amowicza (z prawej), Waldemara #wierzego wspomina! m.in. prof. Tadeusz Grabowski.

Fot. Archiwum Biblioteki "l&skiej

(Sylwetk! Waldemara "wierzego prezentujemy na str. 70)

18 grudnia sala audytoryjna Parnassos w Bibliotece #l$skiej wype!niona by!a po brzegi. Bohaterem wieczoru by! Tadeusz Kijonka, który 77. urodziny (st$d tytu! spotkania – „Dwie Kosy”)
%wi"towa! uroczyst$ promocj$ wyboru swoich wierszy „Czas,
miejsca i s!owa” (Wydawnictwo Naukowe #l$sk, 2013). W pierwszej cz"%ci rozmow" z Jubilatem prowadzi! redaktor Maciej
S. Szczawi'ski, w drugiej: panelu krytyczno-literackim, w której
przewodnictwo obj$! Marian Kisiel wzi"li udzia!: Anna W"grzyniak,
Krzysztof K!osi'ski, Aleksander Nawarecki, Edyta Antoniak-Kiedos, Krystyna Heska-Kwa%niewicz, Joanna Kisiel, Jerzy Szymik
i Anna Szawerna-Dyrszka. Wybrane utwory us!yszeli%my w wykonaniu Autora. Jak powiedzia! M. Kisiel: poezja Tadeusza Kijonki
– w dobie rozchwiania wiersza – przywraca zaufanie do magicznej funkcji s#owa, przypomina o walorach poetyckiej wyobra$ni,
odnawia znaczenia mi!dzy twórczo%ci& dawn& i nowsz&.

Nasz)partner

JANINA!BARBARA
SOKO"OWSKA
nasza euroulica
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

Rys. Wojtek "uka

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

Janina Barbara Soko!owska (ur. 1954 r. w #ychlinie) – poetka, eseistka, redaktorka, autorka bajek dla dzieci. Mieszka w D$browie Górniczej. Studiowa%a
w Górno&l$skiej Wy'szej Szkole Pedagogicznej w Mys%owicach, a nast(pnie
uko)czy%a studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Debiutowa%a na %amach prasy regionalnej tomem poetyckim Zobaczy!, zrozumie! i…
wraca!. Liczne publikacje w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, a tak'e w antologiach poetyckich. Nale'y m.in. do Górno&l$skiego Towarzystwa Literackiego
w Katowicach. Autorka kilkunastu tomików poetyckich.
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Pismo wspierane
finansowo przez:

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

PUBLICYSTYKA
5. Rozmowa z prof. dr. hab. Jackiem Wodzem )L*ZACY ISTNIEJ*
6. Karolina Paprocka „DZIECI WIELKIEGO BRATA” – CZYLI O NIEMIECKICH
URZ+DACH DO SPRAW M"ODZIE#Y
10. Jacek Kurek MAJSTER Z HAJDUK WIELKICH
19. Henryk Szczepa!ski WESELE )L*SKIEGO ADWOKATA
22. Marek Mierzwiak WIERNY BOGU I CZ"OWIEKOWI
25. Wies"awa Konopelska TWARDY LUTER SPOD CIESZYNA
30. Anna Tokarz, Grzegorz Wagner WOJNA MELLERA
32. Janusz Wójcik IN MEMORIAM
39. Zbigniew Kapa"a )L*ZACY NA BA"KANACH W LATACH II WOJNY )WIATOWEJ
42. Jadwiga Wo#nikowska VOLUNTARIUS ZNACZY WRA#LIWY I ZASKAKUJ*CO POGODNY
44. Ryszard Bednarczyk SKUTKI BRAKU WOLNO)CI
46. Maciej M. Szczawi!ski JUBILEUSZ,BEZ,KOLCZASTEGO,DRUTU
53. Katarzyna Bereta B+DZIE,TO,KADENCJA,TRUDNA,I,BURZLIWA
56. Wies"awa Konopelska ZABYTKI TECHNIKI – CO I JAK RATOWA77. „)L*SK” – SPIS TRE)CI ZA 2013 ROK
FELIETONY
3. Witold Turant EDYTORIAL
13. NOTATNIK SPÓ.NIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepa!ski NOWOROCZNY OPTYMIZM – PI+KNE UMYS"Y
I TRANSPARENCJA
59. Magdalena Dziadek MI+DZY NUTAMI. PENDERECKI A )L*SK. #YCIE JANA
SZTWIERTNI ZEKRANIZOWANE. NOWY UTWÓR RYSZARDA GABRYSIA
65. )L*SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek JO – PIERON )L*SKI
76. Henryk Bzdok ANEGDOTY
PLASTYKA
48. Wies"awa Konopelska MISTRZOWIE PLAKATU
49. 23. BIENNALE PLAKATU POLSKIEGO KATOWICE 2013
50. IMPRESJE MIKO"OWSKIE 2013
51. Bogus"aw Jastrz$bski IMPRESJE MIKO"OWSKIE
52. Witold Koci!ski PROSTOTA I PI+KNO
TEATR
57. Agnieszka Kie"bowicz OBIEKT ZAMKNI+TY. STREFA MONITOROWANIA.
WYGRA" CZY PRZEGRA"?
OPERA
58. Marek Brze#niak CZY CZART TO DIABE"?
KSI#)KI
60. Edyta Korepta LISTY CUDEM OCALA"E
61. Mirella Sedlaczek-Mikoda PRZYGODY W STYLU INDIANY JONESA
62. Agnieszka Grzywaczewska-Kurpierz DZIECKO W CHMURZE LITER
63. Katarzyna Ta"u% CHOPIN W CZECHACH
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI*#KACH
POEZJA I PROZA
1. WIERSZ NA OTWARCIE
Janina Barbara Soko"owska EUROULICA
14. Janina Barbara Soko"owska WIERSZE
16. Miko"aj Gogol TRZEBA POJE.DZI- PO ROSJI. Przek"ad FELIKS NETZ
26. Walt Whitman WIERSZE. Przek"ad ANDRZEJ SZUBA
35. Henryk Waniek SCHWANENGESANG
EKOLOGIA
54. Jolanta Matiakowska CZY,ZABRAKNIE,NAM,WODY?
55. Jolanta Karma!ska REFLEKSJE,ZE,)MIETNIKA
STA$E RUBRYKI
4. )L*SKI MIESI*C
66. Z #YCIA BIBLIOTEK
Agnieszka Tatu&, Ewa Wro'yna-Cha"upka BIBLIOTEKA DLA CIEBIE
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. PASTELOWY )L*SK MUZYKI HENRYKA
MIKO"AJA GÓRECKIEGO
68. OPOLSKIE
NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wies"awa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka ZAG"+BIE
73. Jan Picheta BIELSKO
74. Joanna Kotkowska CZ+STOCHOWA
75. Jacek Sikora ZAOLZIE
NA OK$ADCE:
Scena z widowiska tanecznego „Carmen” zrealizowanego w Gliwickim Teatrze Muzycznym w 2013 r.
FOTOGRAFIA:
Tomasz Zakrzewski

Projekt obj&ty
mecenatem
MIASTA KATOWICE
Wojewódzki Fundusz
Ochrony "rodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Urz(d Marsza%kowski
Województwa
Opolskiego

Zrealizowano w ramach
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
PROMOCJA
CZYTELNICTWA
og%oszonego przez
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Fot. Bogdan Ku!akowski

Drodzy Czytelnicy

K

a!dy z nas u pocz"tku roku robi jakie# plany, podejmuje jakie# postanowienia. Ich realizacja zazwyczaj jest w du!ym stopniu zale!na od okoliczno#ci. Nieliczni z nas (tak uwa!am) znajduj" w sobie dosy$ si%y, asertywno#ci i determinacji, by pokona$ przeciwno#ci losu, spo#ród których najwi&kszym
zagro!eniem s" to te nieprzewidziane. Nasuwa si& pytanie, czy wszystkie nieprzewidziane zdarzenia s" rzeczywi#cie niemo!liwe do przewidzenia, czy jest
mo!e jaka# ich cz&#$, której zapowiedzi umkn&%y naszej uwadze. Trudna sprawa, bo nawet w Internecie nie znajdziemy katalogu tych zdarze' ani drobiazgów zapowiadaj"cych je. Sprawa w ogóle wygl"da na bardzo indywidualn".
Jedni widz" to, inni tamto, a jeszcze inni rzucaj" si& w wir !ycia „au hasard”,
jak mawiaj" Francuzi. Ci maj" !ycie ciekawe, pe%ne przygód, ale nie wolne
od stresów i raczej ma%o ustabilizowane.
„(l"sk” chcia%by wie#$ egzystencj& bardziej ustabilizowan", to oczywiste,
zw%aszcza w sferze bud!etu i z pewno#ci" nad tym b&dziemy pracowa$. Jednak z drugiej strony nie zrezygnujemy z elementu zaskoczenia, albowiem nie
ma nic bardziej ekscytuj"cego dla redaktora, ni! wspó%praca z autorem, który zaskakuje go, a tak!e Czytelników, doskona%ym, niebanalnym, poruszaj"cym utworem. Powiedzia%bym nawet, i! jest to istota dziennikarskiej przygody naszego zespo%u. Podobnie z relacjonowanymi dla Pa'stwa wydarzeniami.
Chcieliby#my, by pod pozycjami w ich kalendarzu na rozpocz&ty rok ukryty
by% jak najwi&kszy %adunek zaskoczenia – spodziewali#my si& czego# zwyczajnie ciekawego, a tu uczestniczymy w czym#, co przejdzie do historii i rozs%awi nasz region w #wiecie – to lubimy ogromnie.
Co do naszych postanowie', to g%ównie b&dziemy bezwzgl&dnie wierni jednemu, nadrz&dnemu: nie nudzi$. I to nie od jutra czy od przysz%ego miesi"ca,
ale od zaraz. „Dzieci Wielkiego Brata” to emocjonuj"cy, poruszaj"cy reporta! o kontaktach na linii dziecko (nie tylko polskie) – niemiecki Jugendamt.
Autorka, mieszkaj"ca w Niemczech polska dziennikarka, Karolina Paprocka
obala mity, odkrywa prawd& i kre#li smutny obraz. Wybitny t%umacz, autor wielu znacz"cych przek%adów najwybitniejszych poetów angielskiego obszaru j&zykowego proponuje naszym Czytelnikom spor" porcj& poezji Walta Whitmana. To jednak nie koniec naszej przygody translatorskiej: Feliks Netz zaprasza,
poprzez swój przek%ad z Miko%aja Gogola, by poje)dzi$ troch& po Rosji. Z pewno#ci" warto; nie tylko poje)dzi$, ale i przeczyta$. Polecam tak!e proz& Henryka Wa'ka. To autor wa!ny dla (l"ska, a jego pisarstwo jest bardzo wysokiej
próby. Zanim przejdziecie Pa'stwo do bardziej aktualnych relacji, komentarzy i recenzji, proponuj& wspomnienie o ikonie polskiej pi%ki no!nej. Gerard
Cie#lik, gdyby jego kariera przypad%a na dzisiejsze czasy, by%by z pewno#ci"
ozdob" jakiego# Realu, Manchesteru czy Bayernu. Teraz zapewne marszczy
brew, spogl"daj"c gdzie# z wysoko#ci na „wyczyny” naszej reprezentacji i by$
mo!e ma ochot& zrobi$ to, co Ko#ciuszko w prze#miewczym wierszyku K.I.
Ga%czy'skiego.
Mam cich" nadziej&, !e kiedy ju! zamkni&cie Pa'stwo ostatni" stron& tego
wydania „(l"ska”, b&dziecie mogli powiedzie$ – „dotrzymali s%owa, nie zanudzili”. A my b&dziemy starali si& wytrwa$ w naszym postanowieniu w kolejnych jedenastu wydaniach.
WITOLD*TURANT
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! LEGENDARNY !l"ski pi#karz, Gerard Cie!lik
zmar# 1 listopada. Mia# 86 lat. Chyba nie ma $l"zaka, który by nie wiedzia#, kim jest Cie!lik. Przez ca#e swe %ycie
zwi"zany by# tylko i wy#"cznie z Ruchem Chorzów, dla
tego klubu strzeli# 167 goli. Kursowa#o nawet powiedzenie, %e „Ruch bez Cie!lika, jest jak ch#op bez ciu…ka”.
! SZMARAGDOWYMI laureatami zostali w tym roku by#y rektor Uniwersytetu $l"skiego prof. Tadeusz S#awek oraz wieloletni szef Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach prof. Jan Pilarczyk. Nagrody zwane „$l"skimi Szmaragdami” przyznaje od 10 lat Ko!ció# ewangelicko-augsburski w Katowicach. Ewangelicy wr&czaj"
nagrody wybitnym postaciom zwi"zanym ze $l"skiem
za szczególne osi"gni&cia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania mi&dzy narodami i wk#ad w integracj& europejsk".
! KORONY Smakosza zosta#y rozdane w katowickiej ods#onie tego ogólnopolskiego konkursu. W ca#ej
Polsce bierze w nim udzia# 12 miast, z naszego województwa, prócz Katowic tak%e Bielsko-Bia#a. W stolicy
aglomeracji plebiscyt odby# si& ju% po raz trzeci. Wzi&#y
w nim udzia# 53 lokale, których klienci wype#nili 4214
ankiet. Nagrody przyznano w dziewi&ciu kategoriach.
W kategorii smaku potraw wygra#a restauracja Sushi
Umami z Katowic.
! ZWIEDZANIE XVII-wiecznej, jasnogórskiej krypty w podziemiach Kaplicy Matki Bo%ej, gdzie chowano
paulinów, tradycyjnie by#o mo%liwe w listopadzie – i z tej
niezwyk#ej okazji skorzysta#o wielu ch&tnych.
! PIERWSZY udany polski przeszczep serca mia#
miejsce w Zabrzu, w siermi&%nej epoce Polski Jaruzelskiej, dok#adnie 5 listopada 1985 roku. Ten historyczny
sukces z i!cie ameryka'skim uporem i wizjonerstwem
ówczesnego docenta Zbigniewa Religi wspó#tworzyli m.
in. tak%e Marian Zembala, Andrzej Bochenek, uznani dzi!
kardiochirurdzy z tytu#ami profesorskimi. O ich Mistrzu,
!p. Z. Relidze, powstaje film „Bogowie”, w którym tytu#ow" rol& powierzono aktorowi Tomaszowi Kotowi.
! ZGODNIE z zapowiedzi" prezeski NFZ Agnieszki
Pachciarz, b&dzie wi&cej pieni&dzy na nasze zdrowie.
Do podzia#u na wszystkie województwa jest 640 mln z# z rezerwy ogólnej Funduszu, z tego do !l"skiego oddzia#u NFZ
trafi( powinno 79 mln z#. Uruchomienie tych dodatkowych
pieni&dzy ma umo%liwi( oddzia#om wojewódzkim NFZ
rozliczenie !wiadcze' nielimitowanych i ratuj"cych %ycie.
! WYSTAW) po!wi&con" kardyna#owi Augustowi
Hlondowi rodem z Mys#owic otwarto 5 listopada w ko!ciele pw. !w. Piotra i Paw#a w Katowicach, który w latach 1925-1955 – co przypominamy – by# katedr"
katowickiej diecezji.
! PRZECIEKA Muzeum $l"skie, konkretnie jego
podziemna cz&!(. Zaobserwowano, %e zbiera si& tam woda (!). Oczywi!cie, „czynniki” przerzucaj" si& win" (tj.
aktualny dyrektor wini poprzedniego). W ka%dym razie
usuwanie usterki ma by( „skuteczne”. Maj" zd"%y(
przed wiosn"…
! NAJMNIEJ nowych dróg w Polsce powstaje w woj.
!l"skim, cho( jeszcze niedawno byli!my niekwestionowanym liderem w ich budowie. Nowe drogi powstaj"
na Podkarpaciu, Kujawach i w woj. #ódzkim. A u nas brakuje tylko 92,7 km trasy by po#"czy( autostrad" A1 pó#nocne i po#udniowe kra'ce woj. !l"skiego. A na po#udniu
drogowcy dalej m&cz" si& z mostem w Mszanie, który tak
jak Koleje $l"skie i Stadion $l"ski przeszed# ju% do czarnej legendy tego, co nieustannie naszych wojewódzkim
w#adzom jako! nie wychodzi.
! WOJEWÓDZTWO !l"skie – jakie jest po tych 15
latach? Politycy, samorz"dowcy, dziennikarze wskazuj"
zgodnie, %e brakuje integracji, wypracowywania wspólnej
to%samo!ci i wspólnych celów. „Wszyscy czujemy si&
przegrani” – mówi" przedstawiciele regionów wchodz"cych w sk#ad województwa. Niektórzy nie czuj" si&
„u siebie”. Inni wskazuj", %e kryzys województwa pokrywa si& z kryzysem ca#ej samorz"dno!ci.
! PODBESKIDZIE i Cz&stochowa zastanawiaj" si&,
czy po tych 15 latach „dalej jest im dobrze w woj. !l"-

skim? I ujawniaj" si& znowu „stare strachy”. Cz&stochowa
chcia#aby do Kielc, bo bli%ej kulturowo – marzy o w#asnym województwie staropolskim. Bielsko te% specjalnie
nie jest zadowolone z utraty dawnego „wojewódzkiego
statusu”, cho( zdaje sobie spraw& %e i w Ma#opolsce
by#oby prowincj". Zag#&bie zawsze b&dzie z Górnym
$l"skiem, cho( nazwa województwa mog#aby by( poprzedzona okre!leniem „d"browskie”. Natomiast na wyludniaj"c" si& Opolszczyzn& ostrz" sobie z&by zarówno
Wroc#aw, jak i Katowice, cho( do ewentualnego anszlusu – daleko.
! PRZEZ ca#y listopad trwa# w miastach regionu tj.
w Katowicach, Bielsku-Bia#ej, Sosnowcu, Cz&stochowie
i Bytomiu festiwal Ars Cameralis, któremu towarzysz"
przegl"dy muzyczne, filmowe i literackie – st"d motto organizatorów „sztuk po#"czenie”.
! RADNI z Mys#owic poparli dzia#ania burmistrza
Zdzieszowic Dietera Przewdzinga, na rzecz wzmocnienia gospodarczej samodzielno!ci regionów. Projekt
uchwa#y zg#osi#o dwóch mys#owickich radnych RA$, popar#o go 18 radnych, jeden by# przeciw, jeden te% wstrzyma# si& od g#osowania.
! ABRAHAMA obchodz" w tym roku Bolek i Lolek,
troch& m#odsza jest Tola, ich kuzynka – ale jej, kobiecie,
wiosen nie liczymy. Pó# wieku temu, jesieni" 1963 roku
w Studiu Rysunkowym w Bielsku-Bia#ej powsta# pierwszy film o przygodach sympatycznych urwisów. Opowiada# o historii z kusz", ch#opcy bawili si& w Wilhelma
Tella. Twórc" obu postaci by# re%yser W#adys#aw Nehrebecki, ich pierwowzorem jego synowie – Jan i Roman.
! AMBASADORAMI Polszczyzny zostali w tym roku poeta Tadeusz Ró%ewicz, aktorka i spo#eczniczka Anna Dymna, poeta i piosenkarz Wojciech M#ynarski.
Inicjatork" tego przedsi&wzi&cia by# !p. Krystyna Bochenek, dziennikarka, wicemarsza#ek Senatu. Nagrody przyznaje si& od pi&ciu lat za u%ywanie prostej polszczyzny,
czyli takiej, która jednocze!nie zawiera maksimum tre!ci
przy minimalnej ilo!ci s#ów.
! TRZYDZIESTU uczestników imprezy techno Mayday 2013 w katowickim Spodku zosta#o zatrzymanych
w sobot& 11 listopada za posiadanie narkotyków (policyjn" akcj& przeprowadzono z udzia#em wyszkolonych

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
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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”

psów). I to mimo tego, %e imprezowicze takiej kontroli
mogli si& spodziewa(. Marihuana, amfetamina, haszysz,
tabletki psychotropowe – tak si& teraz bawi m#odzie%…
! TAJEMNICZA dziura pokaza#a si& w Zabrzu,
po tym jak zapad# si& fragment jezdni i torowiska na skrzy%owaniu ulic Miarki i Powsta'ców. Dziura ods#oni#a jaki!
kana#. Na mapie z 1821 r. wida( dolin& rzeki Bytomki
i biegn"ce przez ni" dwa mosty. Czy kana# by# pozosta#o!ci" po nich? Nie wiadomo, bo dziur& szybko zasypano.
Priorytetem by#a komunikacja, a nie historia.
! DLACZEGO or#y na tablicy patrzy#y na wschód?
B#&dnie wykonana tablica z herbami województwa !l"skiego i miasta Chorzowa znalaz#a si& na odnowionej bramie wiod"cej do $l"skiego Ogrodu Zoologicznego.
Heraldyczne or#y spogl"da#y na wschód [ze strachu?],
cho( powinny – na zachód (na prawo). Winnych oczywi!cie nie ma, lustrzane odbicie orygina#u nikogo nie zaniepokoi#o, cho( powinno.
! KLIMATYCZNY szczyt w Warszawie, a w Katowicach i ca#ym województwie szczere zaniepokojenie – czy
naprawd& grozi nam spadek zu%ycia w&gla, czy te% jest
kolejna ods#ona „antyw&glowej propagandy”? Propagandy, bo jak inaczej nazwa( przedstawianie naszego regionu jako „w&glowego skansenu” i „najwi&kszego truciciela
Europy”. Wszyscy wiedz", %e w&giel jest najta'szym
i najbardziej powszechnym *ród#em energii. I na w&glu
Polska gospodarka stoi. Tylko racjonalne i sensowne dzia#ania, jak np. ograniczanie emisji w&gla, unowocze!nianie
kopal', metod spalania w&gla maj" sens, a nie oderwane
od rzeczywisto!ci pokrzykiwania „pseudoekologów”.
! KOLEJE $l"skie – kiedy si& o nich mówi, to raczej
nie w dobrym tonie, cho( zapowiedzi kolejowych speców
zawsze s" !wietlane. Wi&c przyb&dzie poci"gów, ale
zwi&kszy si& dziura do za#atania – nawet o ok. 80 mln z#.
Uby#o te% !l"skim kolejom pasa%erów, to ich niew"tpliwa zas#uga – po zmianach rozk#adów, dezorganizacji – a%
trzysta tysi&cy mieszka'ców zrezygnowa#o z ich us#ug.
Limit pomy#ek ju% dawno wyczerpano.
! PENDOLINO – co z tego, %e ono mknie, skoro inne poci"gi si& wlek"? Z zakupionych za ponad 1,6 mld
z# 20 poci"gów, cz&!( b&dzie je*dzi#a przez nasz region m.
in. na trasach Gdynia – Katowice. B&dzie dopiero od 2015
r., cho( na Centralnej Magistrali Kolejowej gdzie bito rekordy pr&dko!ci Pendolino (osi"gni&to 293 km/godz.).
! WYMIANA 6,4 tysi"ca niebieskich siedzisk w katowickim Spodku planowana na przysz#y rok kosztowa(
ma 3,5 mln z#. W tym roku wymieniono 2300 czerwonych krzese#ek. W ostatnich latach w modernizacj&
obiektu wydano ju% ponad 120 mln z#, które wydano m.
in. w 2008 r. na monta% klimatyzacji w hali (12 mln),
w 2009 r. za 28 mln z# przeprowadzono remont g#ównej
hali zwi&kszaj"c jej pojemno!( z 8 tys. do 11,2 tys.
miejsc. Wymieniono wszystkie instalacje, wzmocniono
te% konstrukcj& hali.
! JEDNOAKTÓWKI po !l"sku po raz trzeci – w konkursie katowickiej „Gazety Wyborczej” wybrano z grona niemal 40. nades#anych i napisanych w j&zyku !l"skim
sztuk teatralnych, te najlepsze. Wyniki og#oszono w katowickim Teatrze Korez 22 listopada. Ingmar Villqist, !l"ski
dramatopisarz, pomys#odawca konkursu podkre!la# rosn"cy poziom i ogromny #adunek emocjonalny w nich zawarty. Zwyci&%y#y: „Freedland” Macieja Sojki (I miejsce),
„Komisarz Hanusik i warszawiok” Marcina Melona (II),
„$wiynto wojna” Marcina Szewczyka (III). W!ród pozosta#ych siedmiu wyró%nionych znalaz#a si& i sztuka naszego wspó#pracownika Grzegorza Sztolera zatytu#owana
„Niy urgej tak go#ombku”. Zesz#oroczne jednoaktówki wydano w zbiorze „Rajzyntasza” rozdawanym bezp#atnie.
! MYS+OWICZANKA El%bieta Bie'kowska w zrekonstruowanym rz"dzie premiera Tuska zosta#a wicepremierem oraz szefem nowego resortu infrastruktury
i rozwoju regionalnego. Gratulujemy i trzymamy kciuki!
Aha – zas#u%enie miejsce w rz"dzie straci#a Krystyna
Szumilas, pos#anka PO z Gliwic za m.in. „sze!ciolatki”.
Zast"pi#a j" pani Joanna Kluzik-Rostkowska z okr&gu
rybnickiego.
! WIZJE unijnego dofinansowania s" dla naszego regionu obiecuj"ce. Przysz#o!( oczywi!cie poka%e. Gazety
pisz", %e do 2020 mamy prawie 3 mld EURO (!!!) do wydania z Unii (w nast&pnych doniesieniach ta kwota zmala#a ju% do 2,5 mld euro). Najwi&cej z wszystkich
województw. Mamy te pieni"dze wyda( na A1, kolej
do Pyrzowic i innowacje w przemy!le.
! KONKURS „Po naszymu, czyli po !l"sku” wygra#a 24 listopada Ewelina Sokó#-Galwas z Wodzis#awia. Ma
sze!cioro dzieci i hoduje 20 kóz. O tym opowiedzia#a
i wygra#a.
! SOSNOWIEC – tu, w ramach Expo Silesia, pod koniec listopada, odby#y si& wybory Miss $l"ska i Moraw.
Do tytu#u pretendowa#o 11 pi&kno!ci z Polski i 9 z Czech,
które efektownie prezentowa#y si& w sk"pej bieli*nie
i okaza#ych futrach, a tak%e dystyngowanych sukniach
!lubnych, jak te% strojach k"pielowych. Miss $l"ska i Moraw AD 2013 zosta#a Czeszka Lena Hovorkova, mieszkanka Pragi.
! EGZAMIN na bac& i juhasa przeprowadzi#a 26 listopada Izba Rzemie!lnicza w Katowicach, a wszystko
po to, by te profesje prawnie zarejestrowa(. Ch&tnych by#o 19, w tym jedna kobieta. Trzeba by#o m. in. wydoi(
owc&, sprawnie j" ostrzyc, zrobi( dobry ser, no i jeszcze
zaliczy( teori&. Praca juhasa jest sezonow" i do tej pory
urz&dy pracy nie chcia#y takich pracowników uzna( – teraz musz".

KRONIKARZ

– Jak pan profesor przyj!# decyzj&
S!du Najwy"szego?
– Wyrok S!du Najwy"szego zaskoczy#
mnie w sposób bardzo przykry. Z decyzj! mo"na si$ zgadza% lub nie, natomiast
dla mnie najgorsze jest uzasadnienie.
Gdyby nie ono pozostaliby&my tylko
na poziomie sporu prawnego, przy którym
ewentualnie mo"na by szuka% jakich&
p#aszczyzn porozumienia. Uzasadnienie – w którym wspomina si$ o zagro"eniach dla jednolito&ci pa'stwa, z nawi!zaniem do autonomii, której sprawa
w tym przypadku w ogóle nie by#a poruszana – jest wed#ug mnie wyrazem jakich&
prywatnych fobii czy pogl!dów s$dziego. I narobi#o wiele z#ego, szczególnie dla
pa'stwa polskiego, bo pokaza#o, "e poza racjami prawnymi s! jakie& uprzedzenia i brak szerszej perspektywy my&lenia.
A sama sprawa jest stosunkowo prosta
i nie wiem, dlaczego s!d nie by# w stanie
sobie z ni! poradzi%. Paradoksalnie uzasadnienie przynios#o pewnego rodzaju korzy&% dla (l!zaków, dla sprawy &l!skiej,
bo spowodowa#o, "e znowu kwestie &l!skie sta#y si$ przedmiotem publicznej refleksji.
Moi zdaniem problem, który ujawni# si$
w orzeczeniu s!du, ma swoje korzenie
w kwestiach czysto lingwistycznych.
Mianowicie w powszechnym rozumieniu
w Polsce nieustannie dochodzi do niezrozumienia lub mylenia takich poj$%, jak
„narodowo&%” i „naród”. O ile naród
jest poj$ciem w miar$ zdefiniowanym, bo
jest to zorganizowana w pa'stwo grupa,
b$d!ca podmiotem w obiegu mi$dzynarodowym, to narodowo&% jest u nas
po prostu rozumiana jako grupa etniczna,
która ma g#$bokie poczucie to"samo&ci.
Dla mnie nie ulega "adnej w!tpliwo&ci,
"e (l!zacy s! du"! mniejszo&ciow! grup! etniczn! o wyra)nie potwierdzonej to"samo&ci kulturowej, kultywowanej, trwaj!cej od lat, niekwestionowanej przez
nikogo, kto jest rozs!dny. To jest po prostu fakt, a z faktami si$ nie dyskutuje. I mo"na by% osob! narodowo&ci &l!skiej, a jednocze&nie by% Polakiem. Tu nie
ma "adnej sprzeczno&ci. Po prostu (l!zacy istniej!. *adne uzasadnienie s!du te-

(l!zacy
istniej!
Fot. Agnieszka Sikora

5 grudnia 2013 roku S!d Najwy"szy
uchyli# postanowienie o wpisie Stowarzyszenia Osób Narodowo$ci %l!skiej
do KRS. W decyzji napisano: „Szanuj!c przekonanie cz&$ci %l!zaków o ich
pewnej odr&bno$ci, wynikaj!cej z kultury i regionalnej gwary, nie mo"na jednak zaakceptowa' sugestii, i"
tworzy si& naród $l!ski, b!d( ju" istnieje – w liczbie kilkuset tysi&cy osób, którzy zadeklarowali tak! przynale"no$'
w spisie powszechnym”. Ponadto, wed#ug S!du, „d!"enie do uzyskania autonomii i poczucia pe#nego w#adztwa
osób narodowo$ci $l!skiej na terenie
%l!ska nale"y oceni' jako d!"enie
do os#abienia jedno$ci oraz integralno$ci pa)stwa polskiego, co jest sprzeczne z zasad! wynikaj!c! z art. 3 Konstytucji RP”. O komentarz do decyzji
S!du Najwy"szego zwracam si& do prof.
JACKA WODZA, socjologa z Uniwersytetu %l!skiego w Katowicach.

go nie zmieni. Czy s! natomiast narodem?
A to ju" jest sprawa dyskusyjna. W moim przekonaniu, w tym sensie w jakim
dzisiaj si$ u"ywa terminu „naród”, narodem nie s!. Nie s! dlatego, "e nie maj! ani
rewindykacji zwi!zanej z w#asnym pa'stwem, ani te" prób wymuszania uznania
ze strony zewn$trznej jako podmiotu
prawa mi$dzynarodowego.
Wydaje mi si$, "e zrobiono problem
tam, gdzie go nie ma. Nale"y uzna%
– w granicach tych, które si$ nale"! s#usznie wszystkim grupom etnicznym o charakterze mniejszo&ciowym – t$ grup$
i przyzna% jej wszystkie prawa, które maj! w Europie inne grupy mniejszo&ciowe,
b$d!ce grupami kulturowymi. Wszystkie
one powinny mie% prawo do rozwoju
i kultywowania swojej przesz#o&ci oraz
pokazywania innym swojej atrakcyjno&ci.
Nie wi!za#bym takiego uznania w "aden
sposób ani z tradycj! autonomii, ani
z Ruchem Autonomii (l!ska.
– Czy w ogóle s!d jest t! instytucj!,
która mo"e orzeka' o istnieniu narodu
czy narodowo$ci?
– Oczywi&cie nie. Zreszt! uznanie narodowo&ci &l!skiej nast!pi#o de facto. Nie
musi by% de iure skoro s! ludzie, którzy
maj! to poczucie przynale"no&ci.
– Czy taka decyzja s!du wynika
z faktu, "e reszta Polski, g#ównie Warszawa nie rozumie %l!ska?
– Na pewno. Wynika równie" z poczucia l$ku, który jest do&% typowy dla narodów maj!cych stosunkowo nied#ug! nowo cze sn! hi sto ri$ pa' stwo wo &ci.
Za#o"enie, "e autonomia oznacza zagro"enie dla jedno&ci pa'stwa jest wyrazem
braku wiedzy ze strony s!du. Zadeklarowana w konstytucji jednolito&% pa'stwa
polskiego oznacza tylko tyle, "e Polska nie
jest pa'stwem federacyjnym. Zakres autonomii przyznawanej poszczególnym
grupom, regionom, stowarzyszeniom czy
korporacjom w niczym nie narusza tej

jednolito&ci. Trzeba wyra)nie powiedzie% – autonomia nie ma nic wspólnego
z separatyzmem. Zreszt! nie rozumiem,
po co w ogóle ten temat zosta# przez s!d
poruszony, bo jak ju" wspomnia#em, autonomia nie by#a przedmiotem orzeczenia. Ja w tej decyzji widz$ du"o niewiedzy i bezpodstawnych l$ków.
– Podczas marszów %l!zaków na
transparentach wida' has#a typu silny
!l"sk to silna Polska. Takie has#o nie jest
wystarczaj!ce dla Warszawy?
– Jest wystarczaj!ce dla tych, którzy
chc! zrozumie% to has#o, je&li natomiast
kto& nie wie nic, a wi$kszo&% ludzi w Warszawie, nie wie nic na temat (l!ska, to nie
jest wystarczaj!ce. Zamiast rozbudowywania wiedzy na temat ró"norodno&ci kulturowej Polaków, wci!" obowi!zuje has#o jedno&ci moralno-politycznej Polaków,
które pochodzi z 1918 roku, a które równie" bardzo s#u"y#o w epoce Gierkowskiej.
Nie jeste&my jedno&ci!, jeste&my ró"ni
i bardzo dobrze, bo to w#a&nie w tej ró"norodno&ci jest si#a tego narodu. Po okresie rozbiorowym trzeba by#o znale)% jaki& sposób na to, "eby z trzech zbiorowo&ci
rozbiorowych sklei% jedno pa'stwo, jeden
naród. Wtedy tak naprawd$ pa'stwo si$
nie liczy#o, liczy#a si$ idea. Potem by#
okres PRL-u, gdy w#adza komunistyczna,
jak ka"da w#adza mniejszo&ciowa, ba#a si$
ró"norodno&ci. Wiadomo, "e lepiej jest rz!dzi% jednym sposobem nad wszystkimi, bo
gdy uwzgl$dnimy ró"norodno&%, to sobie
utrudniamy rz!dzenie. Z drugiej jednak
strony, walcz!cy z w#adz! komunistyczn! Ko&ció# katolicki, jedyna tak naprawd$ zorganizowana wówczas si#a oporu, te"
by# scentralizowany. Dzisiaj m#odzi ludzie
o tym nie wiedz!, ale centralizacja Ko&cio#a za czasów kardyna#a Wyszy'skiego by#a olbrzymia. W zasadzie ca#a w#adza, nie
by#o przecie" "adnym organów kolegialnych, by#a w jego r$kach. Co by#o rozs!dne – skoro walczy#o si$ z przeciwnikiem
scentralizowanym, to trzeba by#o by%
równie mocnym, niemniej to nie sprzyja#o rozwojowi my&lenia o zró"nicowaniach.
– Co si& b&dzie teraz dalej dzia#o?
– Gdybym by# na miejscu przywódców
stowarzysze' czy partii politycznych
na (l!sku, to bym ten fakt wykorzysta# jako element dalszej walki w propagowaniu kwestii &l!skich. Tak naprawd$ to jest
prezent, przyk#ad dla dr. Gorzelika. S!d
da# mu do r$ki or$" – or$" powtarzania jego idei i hase#. Na pewno on i inni to wykorzystaj!. Z drugiej strony, my&l$, "e si$
nic szczególnego nie stanie. Nie wierz$,
bo ju" straci#em wiar$ w to, "e w#adza
w Warszawie si$ czegokolwiek nauczy
(s#owa „w#adza” u"ywam w znaczeniu
ogólnym). Dla ludzi m!drych, stanowi!cych elit$ &l!sk!, to jest po prostu sygna#,
aby starali si$ mocno pracowa% – w kategoriach pracy u podstaw – umacnia% si$
w tej zbiorowo&ci, dba% o dowarto&ciowanie tej kultury. Wcze&niej czy pó)niej kto&
ten j$zyk uzna za regionalny, bo to jest tylko kwestia czasu, "eby pojawi#y si$ dowody wytwarzania si$ kultury wysokiej
w tym j$zyku. Zreszt! ju" zaczynaj! si$
powoli pojawia%.
Rozmawia#a:
AGNIESZKA SIKORA
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Fot. arch. autorki

„Dzieci
Wielkiego
Brata”
– czyli
o niemieckich
Urz!dach
do spraw
M"odzie#y
KAROLINA)PAPROCKA

Twarz! w twarz
ziecko nie jest niczyj$ w"asnoD
%ci$ – ta prawda wydaje sie by&
oczywista. J!zyk niemiecki precyzyjnie
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nazywa sytuacj! pojawienia sie na %wiecie nowego cz"owieka, mówi$c o jego
rodzicach, #e „dostali dziecko” („ein
Kind kriegen”), a nie „maj$ dziecko”.
Bycie „obdarowanym” – w przeciwie'stwie do stanu „posiadania” – nasuwa skojarzenia z poczuciem obowi$zku i pami!ci$ o wdzi!czno%ci. Czy
te jezykowe konotacje znajduj$ odzwierciedlenie w codziennym #yciu?
Kraj nad Renem jest s"usznie uwa#any
za pa'stwo, które oferuje rodzinom
ogromn$ pomoc finansow$ czy organizacyjn$ w wychowywaniu potomstwa.
A kto du#o daje, ten mo#e du#o wymaga&... Tyle #e dziecka nie „dostaje si!”
od pa'stwa ani jakiegokolwiek urz!du,
a wychowany, wykszta"cony m"ody

cz"owiek, w"a%ciwie przygotowany
do #ycia, jest niesko'czenie cenniejszy,
ni# ca"a pomoc, któr$ jego rodzina otrzyma "a od ja kiej kol wiek in sty tu cji.
Na stra#y praw nieletnich obywateli stoi,
owiany fataln$ s"aw$, Jugendamt. Jak
wygl$da u naszych zachodnich s$siadów
sprawa pomocy – za któr$ p"aci si! czasem wysok$ cen!, trac$c prawa rodzicielskie? Czy jest tak (le, jak pokazuj$ media – a mo#e jeszcze gorzej?
Umawiam si! na spotkanie z Kasi";
jest lekko spó#niona. Drobna blondynka, typ kobiety, która zawsze dobrze wyglada, nawet w fartuchu przy garnkach. Zadbane d$onie, $adny u%miech.
Po pi!tnastu minutach rozmowy miejsce
swobody zajmuje skupiona uwaga, podszyta zdenerwowaniem.
Teresa przyjecha$a do Niemiec dziewi!& lat temu. Spodziewa$a si! drugiego dziecka. Pierwsze, córeczka Lara,
urodzi$o si! jeszcze w Polsce. Czy przyjecha$aby, gdyby wiedzia$a, co j" czeka?

Trzecia z moich rozmówczy' ma ciekawe imi!: Hildegarda. „By$am dziesi"tym dzieckiem moich rodziców. Chyba
sko'czy$y si! im ju( pomys$y na imiona” – mówi ze %miechem. M"( zwraca
si! do niej: Desia. Jest szcz!%liw", spe$nion" (on" i matk". Cho& to w$a%nie historia Desi wprawi mnie w najwi!ksze
zdumienie...
„Dobro”niejedno ma imi"
owodów, dla których ludzie znajP
duj$ drog! do Jugendamtu – albo
dla których wy#ej wspomniany urz$d

sam znajduje drog! do nich – jest wiele. Tak wiele, #e nie sposób wymieni&
nawet cze%ci. Zawsze cel, podstaw!
i sens stanowi (przynajmniej w za"o#e niu) „do bro dziec ka”. Pro blem
w tym, #e nie istnieje #aden przepis
w niemieckim prawie, #aden paragraf w kodeksie Jugendamtu, który

precyzowa!by, co znaczy termin „dobro dziecka”.
W mediach nie brakuje trudnych, bolesnych historii. Ale swoimi losami
dziel" si# te$ rodzice, którym zosta!o
udzielone w!a%ciwe wsparcie. Mocniej przyk!uwaj" uwag# te pierwsze,
zw!aszcza najbardziej dramatyczne:
dzieci wyrwane z p!aczem z obj#& mamy i taty, roztrzaskane rodziny, bez
szans na po!"czenie, lata przymusowej
roz!"ki, a w kra'cowych przypadkach
samobójcze próby rodziców. Czasem
udane. Pytam mecenasa Stefana Hambur#: jak jest naprawd#? Czy to tylko
gor"cy temat, mocno dyskutowany
i dobrze sprzedawany. Adwokat z Berlina, bazuj"c na zawodowym do%wiadczeniu, potwierdza: takie przypadki
maj" miejsce.
Kasia spodziewa!a sie dziecka. Dwa
miesi"ce pozosta!y do chwili, kiedy
mieli „dosta#” swoje male$stwo. Ju%
wcze&niej zacz'!y si' problemy, nieporozumienia, k!ótnie. W siódmym miesi"cy ci"%y nast"pi!o bardzo burzliwe rozstanie. Czasu by!o coraz mniej – %eby
urz"dzi# swoje %ycie, swoje mieszkanie,
swoje emocje na nowo. „Kiedy rodzi!am
w szpitalu moj" córeczk', nie mia!am nic,
w mieszkaniu czeka!y na nas puste &ciany, %arówka bez aba%uru, osobiste rzeczy w workach na &mieci” – b'dzie
wspomina# po latach. Wtedy my&la!a, %e
chyba ju% najgorsze ma za sob".
Teresa przez pewnien czas prowadzi!a %ycie „%ony na odleg!o&#”. Decyzj'
o wspólnym zamieszkaniu na terenie
Niemiec podj'li, kiedy na &wiat mia!o
przyj&# drugie dziecko. Starsza córka by!a zachwycona, nareszcie bedzie ca!y
czas razem ze swoim tatusiem! Potem
urodzi! si' Gucio. Na zewn"trz wszystko wygl"da!o dobrze. Nikt nie domy&la!
si', co kryj" cztery &ciany domowego
piek!a.
Desia wspaniale realizuje si' w roli pani domu, %ony i mamy. Ale do pe!ni szcz'&cia potrzebuje rozwoju zawodowego.
A do pe! ni roz wo ju za wo do we go
– zw!aszcza za granic" – kwalifikacji j'zykowych. Aby rozpocz"# intensywny
kurs angielskiego musia!a znale(# odpowiedni" opiek' dla syna, który jeszcze by!
za ma!y, aby chodzi# do przedszkola.
Do najbli%szego Jugendamtu zg!osi!a si'
wi'c sama...
Urz"d do spraw M!odzie$y b#dzie
w 2022 roku %wi#towa! 100-lecie istnienia. Ma w swojej historii czarn" kart# – w 1936 roku jego kompetencje zosta!y rozszerzone. (atwo mo$na sobie
wyobrazi&, jakie niechlubne wyniki da!o po!"czenie nazistowskich hase! i wr#cz
nieograniczonej si!y wykonawczej.
Od tamtego czasu jednak wiele si#
zmieni!o, min#!o kilkadziesi"t lat a obecnie urz"d nie s!u$y ju$ $adnej ideologii,
a jedynie uparcie stoi na stra$y bli$ej niespre cy zo wa ne go „do bra dziec ka”.
Z dawnych dziejów pozosta!o jedno:
nad Jugendamtem nikt nie stoi. Nikt ani
nic. To wierzcho!ek góry lodowej. Py-

tam mec. Hambur# o mo$liwo%& odwo!ania si# od decyzji czy praktyk urz#du.
Oczywi%cie, decyzje zapadaj" w s"dach rodzinnych, gdzie zasiadaj" prawnicy, a nie urz#dnicy... ale nierzadko zdarza si#, $e Jugendamt nie respektuje
decyzji s"du. Powód? „Dobro dziecka”,
oczywi%cie!
Tam, gdzie dzieje si! krzywda...
asia, w trudnej sytuacji, nie otrzyK
ma!a pomocy ze strony Jugendamtu. Teresa równie%. Obie – z tego same-

go powodu: po prostu o ni" nie poprosi!y.
Poprosi!a za to Desia.

Ka$dego roku Urz"d do spraw M!odzie$y otrzymuje mnóstwo zg!osze'
o krzywdzie wyrz"dzanej dzieciom.
Wszystkie musi potraktowa& powa$nie.
Zaniedbania doprowadzi!y ju$ nieraz
do tragicznych skutków. „Krzywda”
jest jednak poj#ciem niezwykle szerokim. To nie tylko molestowanie, fizyczne i psychiczne zn#canie si#, g!odzenie, po zo sta wia nie bez opie ki czy
zaniedbywanie obowi"zku szkolnego.
Jugendamt musi interweniowa& zawsze,
nawet je%li skala wydarzenia wydaje si#
%miesznie ma!a. Pewn" rodzin# odwiedzi!a pracownica placówki, poniewa$
szko!a przekaza!a informacj#, $e dziecko dostaje z domu „dziwne” %niadanie.
)niadanie mo$e i by!o dziwne, rodzina
pochodzi!a z innego kr#gu kulturowego,
od$ywia!a si# nieco inaczej, ni$ zak!adaj" niemieckie standardy, a dzieci#
chronicznie nie lubi!o bu!ek z mortadel", z nutell" te$ zreszt" nie... Zachodzi
pytanie: gdzie jest granica krzywdy
dziecka? Pomi#dzy malcem skatowanym
a szcz#%liwym, który jada w szkole
kie!ki i pestki dyni – jest ca!a gama ró$nych zachowa'. Kto decyduje, co jest
dobre a co z!e – w sytuacji, kiedy nie mówi" o tym przepisy, ani nie ma niezale$nej, wy$szej instytucji, która rozs"dza!a by spor ne przy pad ki? Ist nie je,
oczywi%cie, pewna norma, w!a%ciwa
dla danego kr#gu kulturowego. Wiele
osób podejrzewa, $e k!opoty z urz#dem
wynikaj" z odmienno%ci kulturowych,
z nieprzystawalno%ci „jugendamtowskich” praktyk do mentalno%ci innych
narodowo%ci. Ale nie wytrzymuje to konfrontacji z suchymi faktami: ok. 75%
dzieci odebranych przez urz"d to dzieci z rodzin, których oboje rodziców s"
Niemcami.
Od momentu, kiedy na &wiat przysz!a
córeczka Kasi, obu – matce i córce – dzia!a si' krzywda. Sze&# tygodni
po opuszczeniu szpitala do drzwi zapuka! ojciec dziecka. Jego stanowisko by!o sprzeczne: z jednej strony chcia! zobaczy# Ros', z drugiej odrzuca! uznanie
ojcostwa. I wtedy w ich %yciu pojawi! sie
Jugendamt.
Teresa nie mia!a w"tpliwo&ci, %e
pewnego dnia b'dzie musia!a prze-

rwa# milczenie. B'dzie musia!a zwróci# si' gdzie& o pomoc. B'dzie musia!a zrobi# „co&” – cokolwiek. Bo mo%e
by# za pó(no.
Desia nigdy nie zapomni wra%enia, jakie zrobi!a na niej pracownica Jugendamtu. Wesz!a w mury urz'du z przys!owiow" dusz" na ramieniu, z setk"
ostrze%e$ w g!owie i baga%em w!asnych
obaw na plecach – objuczona niczym winowajca, cho# przecie% tylko szuka!a niani dla swojego ma!ego Grzesia. Czy mia!a czego si' ba#?
Troska z piek"em w tle?
ie ma takiej mo$liwo%ci, aby poN
wa$ne, pa'stwowe instytucje rz"dzi!y si# prawem mi#dzyludzkiej sym-

patii czy antypatii urz#dnika do petenta,
takiej od pierwszego spojrzenia... a jednak liczba osób, które uwa$aj" si#
za niesprawiedliwie, nieludzko potraktowane, jest ogromna. Sk"d skala tej tragedii?
Mec. Hambura potwierdza, $e niektórych zetkni#cie z tym urz#dem doprowadzi!o do piek!a, w dos!ownym znaczeniu. Bowiem piek!o ma to do siebie, $e
jest w nim *le – i *le nigdy by& nie przestanie. Dzieci zabrane rodzicom – to ju$
jest dramat dla obu stron. Ale najtrudniejsze dopiero si# zaczyna: walka o odzyskanie, czasem wieloletnia, nawet ci"gn"ca si# a$ do uzyskania pe!noletno%ci.
A potem? Wyobra$a!am sobie, $e po tym
okresie doros!e dziecko wpada st#sknionym rodzicom w ramiona, s" wyja%nienia, nadrabianie straconego czasu,
!zy wzruszenia i rado%ci.... nic podobnego. Prawnik wyprowadza mnie z b!#du:
po wieloletniej roz!"ce dzieci najcz#%ciej
nie chc" widzie& mamy i taty na oczy...
bo piek!o ma to do siebie, $e nigdy si#
nie ko'czy...
Pytam o przypadki samobójstw. Pami#tamy histori# Andrzeja L., który
ok. siedem lat temu targn"! si# na swoje $ycie w berli'skiej placówce urz#du.
Monika Bistu!a – Czarnecka, psycholog,
i Stefan Hambura, adwokat, od lat pracuj"cy z rodzinami, w których $ycie
wkroczy! Jugendamt, potwierdzaj", $e
nie s" to przypadki odosobnione. Co trzeba „narozrabia&”, aby a$ tak *le sko'czy&?
Kasia mia!a sporo szcz'&cia – przydzielony jej pracownik stara! si' by# bardzo obiektywny. Dostrzega! niestosowne zachowanie taty Rosy, chroni! ile móg!
spokój mamy i córki. Niestety, niebawem
zmar!. A akta, które pozosta!y, doprowadzi!y nowego opiekuna do zupe!nie innych wniosków.
To by! 19 wrze&nia 2009 roku. To by!
„ten” moment. Teresa pami'ta dok!adnie – i nigdy nie zapomni. Cierpienie ma
swoj" granic'. Najcz'&ciej t" ostateczn" s" !zy i strach w oczach dzieci. Telefon na policj'. B!yskawiczna reakcja.
Kilku funkcjonariuszy, chaotyczne pako-
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wanie, najwa!niejsze to zabra" dokumenty, swoje, o#mioletniej Lary i czteroletniego Gucia... byle szybciej. Tysi$c
my#li w g%owie: gdzie jecha", jak !y"; jest
noc. I wtedy pad% nieoczekiwany cios.
M%odsze dziecko zostaje z ojcem. Matka nie mo!e go zabra", poniewa!... maluch #pi. Przerwa" nocny odpoczynek
dziecka mo!e tylko specjalny pracownik
Jugendamtu – ale wtedy pociecha nie
idzie z rodzicem, tylko z owym pracownikiem. I wcale nie jest pewne, !e wróci... Teresa nie wiedzia%a, !e przepisy
prawne mog$ zabroni" jej obudzi" w%asne dziecko, !eby zabra" je z domu,
w którym nietrze&wy ojciec dopuszcza%
si' na oczach nieletnich aktów przemocy. A mo!e po prostu my#la%a, !e dziecko nie jest niczyj$ w%asno#ci$?
Desia zosta%a wr'cz pora!ona uprzejmo#ci$, serdeczno#ci$ i ch'ci$ pomocy
ze strony pracownika Jugendamtu.
W natychmiastowym trybie znaleziono
dla Grzesia adekwatn$ opiekun', zadbano, by szcz'#liwie przebrn'li ca%$ rodzin$ przez meandry adaptacji dziecka
do nowej sytuacji, trzymano rek' na pulsie w trudniejszym, urlopowym czasie,
a spokojna mama mog%a zadba" o prac' i rozwój zawodowy.
Na co id! pieni!dze
edno z najdra!liwszych pyta" dotyJ
cz#cych Jugendamtu brzmi: czy
oprócz oficjalnego „dobra dziecka”

urz#d ma jaki$ interes w nadgorliwo$ci
swoich pracowników? Czy istnieje „drugie dno”. I czy mog# by% nim pieni#dze?
Bud!et instytucji to ponad 20 miliardów
euro. Ka!dy brzd#c, który korzysta
z pomocy, to kilka tysi#cy euro miesi&cznie. Poniewa! urz&dy organizacyjnie
podlegaj# samorz#dom, rozliczanie
z wydanych $rodków zapewne odbywa
sie na tym poziomie. Jak wygl#da? I czy
tam, gdzie chodzi o bud!et, nadal dobro
dziecka pozostaje nienaruszalnym priorytetem?
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Rosa dobrze si' uczy. Jest pogodna,
kole!e(ska, ma #wietne kontakty z otoczeniem, serdeczne uk%ady z ojczymem,
m'!em mamy, kocha m%odszego braciszka. Ich !ycie mo!na by nazwa" spokojnym – gdyby nie to, !e nad domem
od czasu do czasu rozp'tuje si' burza.
Bywaj$ niezapowiedziane kontrole, podczas których urz'dnicy sprawdzaj$ zawarto#" lodówki i dzieci'cej komody;
wakacje poprzedza rozgrywana przd
trybuna%em urz'dników walka o ka!dy
wolny dzie( dziewczynki, przedmiotem
szczególnego sporu jest polska szko%a,
do której dziecko ucz'szcza, aby uczy"
si' j'zyka ojczystego swojej mamy. Notabene, bardzo ch'tnie ucz'szcza. A!
chcia%oby si' krzykn$": je#li chronione
ma by" dobro dziecka, to czemu nikt nie
pomy#li, !e najwa!niejszym elementem
tego dobra jest spokój, notorycznie naruszany? Przecie! ka!da interwencja to

wprawienie na nowo w ruch maszyny
niepewno#ci! Z drugiej strony – jak? Czy
istnieje sposób, by zapewni" spokój
dzieciom, których rodzice nie mog$ – nie
chc$ – nie potrafi$ si' dogada", z winy
jednego lub obu? Kasia sama przyznaje, !e niektórzy „kontrolerzy” po prostu
j$ przepraszaj$, bo znów musz$ wykona" czynno#ci sprawdzaj$ce, ale nie maj$ wyj#cia. Doniesienia, które sk%ada ojciec dziecka, cho" nie posiada on praw
rodzicielskich, nie mog$ zosta" zbagatelizowane. Nawet, je#li maj$ wszelkie
pozory bzdury, bo w tej samej rodzinie,
z powodu ci$gle tych samych doniesie(,
pochodz$cych z tego samego &ród%a,
przeprowadzane ju! by%y kontrole, które nie wykaza%y !adnych nieprawid%owosci w traktowaniu dziecka.
Gdyby kto# chcia% spisa" wszystkie my#li, które przegalopowa%y przez g%ow' Teresy w nocy z 19 na 20 wrze#nia 2009 roku, to powsta%aby ksi$!ka. I to nie byle
jaka ksi$!ka, ale po%$czenie horroru
z dramatem. Czas bardziej przypomina%
krople kapi$ce z nieszczelnego kranu, ni!
rozp'dzony strumyk. Gucio mia% czeka"
na mam' po po%udniu, nast'pnego dnia,
w siedzibie urz'du... i czeka%. Dopiero
po jakim# czasie Teresa dowie si', jak
przebiega%o „wydobycie” ch%opca z domu, w którym – w nocy, kiedy spa% – mia%y miejsce tak burzliwe wydarzenia. Co
musia%o prze!y" dziecko, kiedy najpierw po obudzeniu stwierdzi%o, !e mamy nie ma, a potem przyszli obcy panowie, a ono widzia%o, jak obezw%adniaj$
tat', który nie chcia% dobrowolnie odda"
go pracownikom Jugendamtu i policjantom. Tu trzeba odda" sprawiedliwo#", !e
szybko#", z jak$ przeprowadzono ca%$
akcj', jest imponuj$ca. Czy mo!na by%o inaczej? Nie wiem, nikt nie wie, nawet mama ch%opczyka.
Desia po kilku miesi$cach otrzyma%a
wiadomo#", !e jedno z przedszkoli,
w którym ubiega%a si' o miejsce dla synka, jest gotowe przyj$" Grzesia. Znajdowa%o sie ono jednak na drugim ko(cu
miasta, a rodzice mieli nadziej', !e lada chwila zwolni si' miejsce w pobliskim.
Oficjalnie dziecko traci prawo do niani z ramienia Jugendamtu, je#li którakolwiek z placówek opieku(czo – wychowaw czych, do któ rych zg%o szo no
pociech', b'dzie w stanie je przyj$". Moja rozmówczyni wspomina, !e uda%a
si' do urz'dników i najpro#ciej, najuczciwiej przedstawi%a spraw' prosz$c, aby
mog%o jeszcze jaki# czas pozosta" z niani$. Tak bardzo jej zale!a%o, !e nawet pola%y si' %zy. Zosta%a cierpliwie wys%uchana. Pro#b' spe%niono.
Czarna dziura
kraju na Renem bardzo popularW
ny jest pogl#d, !e z Jugendamtem nikt nie wygra'. I kto raz tam tra-

fi – nigdy nie wyjdzie. Obawa czy
wr&cz strach jest powszechny, boj# si&
wszyscy, niezale!nie od obywatelstwa

czy pochodzenia... Ma'e dzieci straszono kiedy$ czarownicami. Teraz mo!na by za st# pi% wied( my Urz& dem
do spraw M'odzie!y. Z t# ró!nic#, !e
równie mocno, je$li nie bardziej ni! dzieci – boj# si& doro$li. A przecie! procentowo wi&cej jest tych rodzin, którym
urz#d pomóg', którzy maj# dobre zdanie na temat jego fukcjonowania, którzy
wchodz# i wychodz# z jego murów
z u$miechem. Nawet, je$li w $rodku p'akali...
Kasia potwierdza, !e wielkim problemem, pojawiaj$cym sie w czasie ka!dej
konfrontacji, jest polska szko%a. Pada%y
argumenty, !e zdaniem ojca córka jest
przem'czona. Zdesperowana mama
pewnego razu spyta%a, czy z tak samo
gwa%town$ reakcj$ spotka%oby sie uczestnictwo dziecka w lekcjach ta(ca, jazdy
konnej, j'zyka francuskiego. Odpowiedzi nie by%o.
Teresa, w jednej z najtrudniejszych
chwil swojego !ycia, zdana na %ask'
i nie%ask' obcych ludzi lub urz'dów, bez
pieni'dzy i dachu nad g%ow$, z dwójk$
ma%ych dzieci, us%ysza%a od pracownicy
Jugendamtu, !e ta przez ni$ musi siedzie"
d%u!ej w biurze, a jest pi$tek i od pó% godziny nale!y si' wszystkim weekendowy
odpoczynek.
Desia przyznaje, !e starannie unika
pewnych dwóch konkretnych pa( – bo
„ma swoje powody”.
Ile racji maj# ci, którzy uwa!aj#, !e
wielu pracownikom Jugendamtów brakuje nie tylko kompetencji, ale przede
wszystkim empatii? Czy niektórych
nadu!y% uda'oby si& unikn#% – gdyby zasiada'y tam osoby, a nie urz&dnicy? Jak
wygl#da selekcja tych, którzy maj#
kontakt z dzie%mi i rodzicami w najtrudniejszych chwilach ich !ycia?
Kasia nie ogranicza córce widze( z
ojcem, cho" ta nie zawsze ch'tnie
spotyka si' z tat$. Zbiera zawsze dowody
i starannie prosi #wiadków, !eby
potwierdzali jej ewidentnie dobr$ wol'.
Teresa zosta%a kilka miesi'cy po odej#ciu od m'!a brutalnie przez niego pobita. Przebywaj$c w szpitalu za po#rednictwem swojego adwokata ubiega%a si'
o widzenie z pracownikiem Jugendamtu – chcia%a, !eby kto# zobaczy% !yw$ ilustracj' tego, o czym ona bezskutecznie
dot$d mówi%a, wr'cz krzycza%a: ojciec
moich dzieci jest niebezpieczny, boj' si'
go, mam si' czego ba"! Przedstawiciel
urz'du zjawi% si', ale tylko na skutek
ostrego !$dania ze strony pani mecenas.
Podczas spotkania z Teres$ mia% wzrok
wbity w pod%og' – nie by% w stanie patrze" na zmasakrowan$ twarz kobiety.
Moja rozmówczyni rozpocz'%a po tym
wydarzeniu prawdziw$ walk'. Osi$gn'%a ograniczenie w%adzy rodzicielskiej
swojego by%ego m'!a i zakaz zbli!ania
si' do niej. „Wygra%am !ycie. Swoje
i dzieci” – mówi. Czy urz$d jej pomóg%?
Odpowied& jest krótka: „nie!”. W kry-

tycznym momencie nie tylko us!ysza!a
o pi"tkowym popo!udniu, a innym razem
poniedzia!kowym poranku (by!a 7:50.
Jugendamt rozpoczyna! prac# o 8:00).
Skierowano j" te$ do o%rodka dla kobiet
w innym mie%cie. Na argument, $e córka chodzi do szko!y, syn do przedszkola a ona do pracy – pad!a odpowied&:
„es tut mir Le id!” (przy kro mi!).
W schroniskach dla kobiet z dzie'mi
w ich mie%cie nie by!o wolnych miejsc.
Te re sa wy sz!a z urz# du, po je cha !a
z dzie'mi do centrum, usiad!a na !awce i poczu!a, $e nie ma si!y. Córka p!aka!a spazmatycznie; nie mieli dok"d
pój%'. To tak dba o dobro nieletnich
urz"d, który innym razem jest gotów zagl"da' komu% do szkolnego pude!ka
na %niadanie i rozlicza', ile czasu
w niedzielny poranek zajmuje lekcja ojczystego j#zyka?!
Dlaczego Kasia i Teresa musz" ci"gle
komu% udowadnia', $e nie zaniedbuj"
pociech, $e nie robi" im krzywdy? Dlaczego musz" odpiera' ataki? Przecie$ to
ich matczynej determinacji dzieci takie
jak Lara, Gucio, Rosa – zawdzi#czaj" to,
$e maj" dzieci(stwo?!
Pewnie dlatego, $e %wiat w ogóle nie
jest sprawiedliwy, a Jugendamty czasem
pomagaj" w jego lepszym urz"dzeniu,
ale nie zawsze.
Zadaj! mec. Hamburze jeszcze jedno
pytanie: czy Desia ma si! czego ba"? Rodzina bez zastrze#e$, normalne wi!zi
na wszystkich poziomach, #adnych patologii? Czy moja rozmówczyni, wspominaj%c, #e nigdy nie pozby&a si! strachu przed tym urz!dem – poddaje si!
raczej zbiorowej histerii, a nie trzyma logiki i zdrowego rozs%dku? Czy Jugendamt mo#e jej – za nic – zabra" dziecko? „Mo#e” – odpowiada adwokat.
S%siad doniesie, #e malec p&aka&, pani
w szkole potwierdzi, #e ucze$ bywa
smutny, kontrola zjawi si!, kiedy w domu b!dzie ba&agan, a tata ze szwagrem
wypij% drugie piwo. Takie rzeczy si! zdarzaj%. Rzadko, ale zdarzaj%.
Wszystkie dzieci nasze s!
asia ma polskie obywatelstwo,
K
Rosa podwójne. Ojciec dziewczynki jest z pochodzenia Serbem. Ani Teresa, ani jej by!y m"$ czy dzieci nie posiadaj" niemieckiego paszportu. Rodzina
Hildegardy równie$ pozosta!a przy polskim.

Zapytany mec. Hambura, czy obywatelstwo ma jakiekolwiek znaczenie – odpowiada, #e nie ma #adnego. Opiece
urz!dów w kraju filozofów i poetów
podlegaj% wszystkie dzieci. Decyduje pobyt. Poruszam trudn% kwesti!, w kontek'cie g&o'nych przypadków odbierania
praw rodzicielskich obywatelom innych krajów, w tym Polski, przy zupe&nej bierno'ci w&adz tych pa$stw. Adwokat wzmaga mój niepokój mówi%c, #e

niestety prawo mi!dzynarodowe na to
pozwala. Nie tylko w przypadku Polaków. Jedyne co mo#na zrobi", kiedy istnieje ryzyko odebrania dzieci rodzicom, to na czas ucieka". A kiedy jest ju#
za pó(no i s%d rodzinny odebra& prawa?
„Nie mo#na nic zrobi".” Nie daj! za wygran%, jak to nie mo#na nic zrobi"?!
„Modli" si!”. I Europa 'pi spokojnie?
Przecie# to wydaje sie niemo#liwe, potworne, niedopuszczalne! Prawnik podkre'la, #e potrzebny jest nacisk polityczny. Tylko t% drog%, odgórnie, mo#na
doprowadzi" do ukrócenia bezkarnego,
ale zgodnego z paragrafami, zabierania
dzieci. Przypomnijmy, to nie s% drobne
liczby. W 2012 roku ponad 40 tys. rodzin
Jugendamt zabra& pociechy. Tylko w nielicznych przypadkach sprawa nie podlega dyskusji, bo dzieci by&y ofiarami
molestowania czy przemocy.
Mniej biurokracji,
wi"cej mi#o$ci
ziecko przychodzi na 'wiat w roD
dzinie – i tam te# powinno wzrasta". Co# jednak, kiedy rodzice nie s%

w stanie zapewni" mu tego, co potrzebne do prawid&owego rozwoju, wychowania i edukacji? Tu wychodzi naprzeciw pa$stwo. W Niemczech mo#na
liczy" na du#o solidniejsz% pomoc urz!dów i instytucji, ni# w Polsce. Czasem
jednak urz!dnicy przekraczaj% granice
swoich kompetencji – tak uwa#a wiele
osób, które poczu&y, #e ich sprawy tocz%
si! gdzie' „poza nimi”, „obok”, „ponad”,
kto' decyduje „za nich” – a nie „z nimi”.
Troch! jak w powie'ci Kafki... Podobne zdanie ma na temat Jugendamtów Stefan Hambura, od lat broni%cy rodzin, które popad&y w konflikt z urz!dem.
A same dzieci? One nie s% niczyj% w&asno'ci%. Urodzi&y si! w pozornie dobrze
urz%dzonym 'wiecie... Czy na pewno?
)yjemy w czasach os&abienia wi!zi
mi!dzyludzkich, a równocze'nie zmaso-

wanego ataku ró#nych ideologii, które
godz% w sam 'rodek rodziny. Powiedzmy sobie szczerze: tam, gdzie relacje s%
zdrowe i mocne, tam Jugendamt rzadziej
sie pojawia. Nie znaczy to, #e nigdy...
Znam rodzin!, w której mama zaniedba&a kontrolne badania lekarskie dzieci
z powodu nieznajomo'ci j!zyka niemieckiego. *wie#o przyjecha&a z Polski,
m!#a praca anga#owa&a go od poniedzia&kowych poranków do pi%tkowych
wieczorów. Kto' dzwoni&, ale telefonów
nie odbiera&a, bo i tak nie potrafi&a si! dogada", przysz&o upomnienie – otworzy&a kopert!, nie zrozumia&a tre'ci listu,
a m!#owi zapomnia&a pokaza". Wreszcie przysz&a kontrola. Pech chcia&, #e
w domu trwa& remont i dzieci spa&y z mam% w jednym &ó#ku, w sypialni rodziców. Rozp!ta&o sie piek&o. Czy matka by&a rzeczywi'cie niewinna? Ano, mogli
z ojcem dzieci poszuka" kogo', kto
wybierze si! z nimi do doktora. Tata powinien zareagowa", zadzwoni", wyt&umaczy", umówi" termin. No, i nie chowa si! wa#nych listów do szuflady...
Zawalili. Ale czy to powód, aby niszczy"
spokój normalnej, kochaj%cej si! rodziny?
Z drugiej strony – pracownik Jugendamtu b!dzie si! broni&: sk%d mamy
wiedzie", jaki jest powód zaniedbania
bada$? Mog&y nim by" 'lady pobicia czy
przestepstw na tle seksualnym... Czasem
lepiej wej'" z butami w czyje' #ycie
i przekona" si!, #e niepotrzebnie, ni# zareagowa" o jeden dzie$, jedn% godzin!,
jedn% minut! za pó(no.
S% sprawy, których rozwi%zanie jest
w r!kach prawników i polityków: zbyt
niska kompetencja wielu urz!dników,
bezkaro'" dzia&a$ urz!dów, niejednokrotnie sprzecznych z decyzj% s%du rodzinnego, brak kontroli nad Jugendamtami, bierno'" polskich w&adz, które
w krytycznym momencie, gdy polskiemu obywatelowi odbierane s% dzieci, co
najwy#ej wystawiaj% przedstawiciela,
wspieraj%cego sw% obecno'ci% raczej
'ciany sali rozpraw, a nie rodzin!. „Tego si! na kolanach nie wywalczy” – podkre'la mec. Hambura. Chowaniem g&owy w piasek te# nie...
Ale najwa#niejsz% tarcz% wobec faktycznych nadu#y" Jugendamtów jest, by&a i pozostanie rodzina. Nie tylko ta najbli#sza, rodzice i dzieci, tak#e szerzej
rozumiana: dziadkowie, ciotki, kuzynostwo. Po prostu rodzina. Szereg osób,
na które mo#na liczy", które pomog%
m&odym rodzicom, pomog%, kiedy pociechy s% w trudnym okresie dojrzewania,
podziel% opiek! nad dzie"mi czynnych
zawodowo mam i ojców, a przede
wszystkim – które s%. Taka rodzina ma
du#o wi!ksze szanse w&a'ciwie przygotowa" do #ycia warto'ciowych, dobrych
i m%drych ludzi, którzy sami rozumiej%
i jako rodzice nie zapomn%, #e dziecko
nie jest niczyj% w&asno'ci%, ani pa$stwa,
ani urz!du, ani ojca, ani mamy. Dziecka
si! „nie posiada”. Je si! „dostaje”.
!
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Fot. Anna Wietecha

Bochenek chleba
i wiaderko w#gla

!
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mier" Gerarda Cie#lika sta$a si%
w jego rodzinnym mie#cie czasem
zamy#lenia, ale i si$y, bo ukaza$a
chorzowianom, w kr%gu jakich warto#ci &yj', wokó$ jakich spraw nadal
potrafi' si% $'czy", jakiej spu#cizny
stali si% powiernikami. Od dnia urodzin 29 kwiet nia 1927 ro ku a&
do #mierci 3 listopada 2013 roku
naj wy bit niej szy pol ski pi$ karz lat
pi%"dziesi'tych XX wieku nie opu#ci$
Hajduk i Chorzowa. By$ sze#cioletnim
ch$opcem, gdy Ruch Wielkie Hajduki pierw szy raz zdo by$ ty tu$ mi strzowski (jeszcze na boisku zwanym
„hasiokiem”, powsta$ym naprzeciwko obecnej SP nr 34, gdzie dzisiaj
znaj du j' si% ogród ki dzia$ ko we),
a dziewi%ciolatkiem, gdy wybudowano jego ukochany stadion. Wtedy
kopa$ ju& szmaciank%, z któr' si% nie
rozstawa$. Gra$ z kolegami na bosaka, a zdarza$o si%, &e zamiast w pi$k%,
kopn'$ w kamie(: „Najgorsze by$o
szorowanie nóg. Przed po$o&eniem si%
do $ó& ka no gi mu sia $y by" czy ste” – mówi$. Nie mia$ $atwego dzieci(stwa. W pierwszych dniach wojny
stra ci$ oj ca (po wsta( ca #l' skie go,
który w 1922 r. przeniós$ si% do Hajduk z pozostaj'cej w Niemczech cz%#ci !l'ska). Codziennie o 4.00 rano
wstawa$, by przed pój#ciem do szko$y pomaga" w pobliskiej piekarni.

Majster
z Wielkich Hajduk
JACEK
KUREK

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$tej rocznicy zdobycia przez „Niebieskich”
pierwszego tytu"u Mistrza Polski.
Do domu wraca$ z bochenkiem chleba i wiaderkiem w%gla.
Do ostatnich dni Gerard Cie#lik zasiada$ na trybunach, gdy tylko grali
„Niebiescy” i gdy pozwala$o zdrowie.
Kiedy pytano go, co s'dzi o nadaniu
stadionowi „Ruchu” Chorzów jego
imienia, zawsze powtarza$, &e „nikogo
nie by$o nad Ernesta Wilimowskiego”,
a jednocze#nie podkre#la$: „Moim idolem by$ Gerard Wodarz. Imponowa$ mi
pod ka&dym wzgl%dem. I jako pi$karz, i jako cz$owiek”. O Teodorze Peterku, trzecim z wielkich przedwo-

jennych pi$karzy „Ruchu”, powiedzia$:
„[…] zach%ca$ mnie do walki z dryblasami jak równy z równym. Przekonywa$, &e wcale ba" si% ich nie musz%.
Wmawia$ mi nawet, &e mam nad nimi
przewag%, bo jestem lekki jak piórko”.
„Moje miejsce jest tu”
egenda Gerarda Cie#lika wyrasta
z &yciodajnego pnia tak fundaL
mentalnych warto#ci, jak wierno#"

i lojalno!", oddanie i szczero!", prostolinijno!" i szacunek, patriotyzm i praca. Rodzinnego miasta nie chcia# opu!ci" ani wtedy, gdy zamierzali Go
zatrzyma" Brytyjczycy, ani gdy w $odzi przygotowano Mu niemal luksusowe, kilkupokojowe mieszkanie, co
w latach pi%"dziesi&tych XX wieku by#o pokus& bardzo trudn& do odrzucenia.
„Czego ja bym tam szuka#? Moje
miejsce jest tu” – odpowiada# krótko
na zaczepne pytania. Cz#owiek, którego zna#a ca#a Polska, jeden z najwybitniejszych w jej historii pi#karzy, do ko'ca pragn&# pozosta" mi%dzy swoimi
– a wi%c tymi, z którymi (y#, dla których odnosi# sukcesy i po!ród których
ostatecznie spocz&#. Da# im zatem tak(e to jednocz&ce miejsce, jakim jest ów
grób, znak pami%ci i czci, miejsce
drogocenne, skarbiec i pomnik. Tu
ju( teraz przychodz& po pokrzepienie
i po si#%…
Chorzowianie, mieszka'cy miasta,
którego przysz#o!" nie rysuje si% jasno
(yj& ze !wiadomo!ci&, (e by# z nimi
kto!, kogo darzyli niek#amanym szacunkiem, kto!, kto ju( za (ycia sta# si%
legend& – jak mówiono od niedzieli 3
listopada 2013 roku – legend& bez ko'ca… Ale Gerard Cie!lik nigdy nie
dawa# odczu", (e jest tego !wiadom.
S#awy swojej nie celebrowa#. )y#
zwyczajnie. Jego wiarygodno!", a tak(e kunszt tego, co robi#, to warto!ci,
których dzi! wypatrujemy z t%sknot&.
Patrz&c na t#umy zgromadzone na stadionie „Ruchu” w wigili% pogrzebu
i nazajutrz podczas ostatniej drogi
Gerarda Cie!lika…, zobaczy" mo(na
by#o ludzi, którzy wci&( chc& wierzy",
(e warto!ci te nie przemijaj&. Bo gdyby mia#o by" inaczej, co by pozosta#o???
Ca!a dru"yna wygra!a
erard Cie!lik to tak(e warto!",
któ ra zde cy do wa nie wy kra cza
G
poza przestrze' rodzinnych stron.

Nied#ugo po pogrzebie na jego grobie
znalaz#a si% tabliczka z napisem: „Cie!liki S#upsk”... Jest od dawna patronem s#up skiej szkó# ki pi# kar skiej
(Mi%dzyszkolnego Klubu Sportowego
„Cie!liki”). Zna#a go i podziwia#a
ca#a Polska. Gerard Cie!lik by# autorytetem w czasach pozbawionych autorytetów, by# kim!, dla kogo idee, którym po!wi%ci# (ycie, stanowi#y (yw&
tre!". Mówi# ma#o… Jednak ca#y by#
mocnym s#owem urzeczywistniaj&cym si% w !wiadectwie prostolinijnego (ycia. Wielko!" Cie!lika to nie teoria, ale w naj!ci!lejszym s#owa tego
znaczeniu praktyka. I dlatego w dniu
!mierci jednego z najs#ynniejszych powojennych polskich pi#karzy tak wielu ludzi poczu#o smutek, ale i si#%.
A wzmog#a si% ona jeszcze bardziej

kilka dni pó*niej, gdy w czwartkowy
wieczór, 7 listopada, na stadion „Ruchu” przysz#o kilka tysi%cy osób, by
po(egna" „ma#ego #&cznika”, a nazajutrz jeszcze wi%cej, by towarzyszy"
Mu w ostatniej drodze. Nad grobem
prezes Polskiego Zwi&zku Pi#ki No(nej Zbigniew Boniek powiedzia#, (e
przyje(d(a# do Chorzowa wielokrotnie, najcz%!ciej jako zawodnik przeciwnej „Ruchowi” dru(yny i zauwa(a#, jak wszystko si% zmienia: pi#karze,
trenerzy, dzia#acze… Tylko On, Gerard Cie!lik, zawsze ten sam siedzia#
niezmiennie na swoim miejscu na trybunie.
By# niew&tpliwie swojej ziemi znakiem i ostoj&, gwarantem trwa#o!ci
najpi%kniejszych, sportowych tradycji
miasta. Tym samym sta# si% warto!ci&
wszystkich mi#o!ników pi#ki no(nej
w Polsce. Strzeli# w najwa(niejszym ze
swoich meczów, tym z 20 pa*dziernika 1957 roku z ZSRR bodaj dwie najs#ynniejsze bramki w historii polskiego futbolu (pewnie tylko ta strzelona
niemal równo szesna!cie lat pó*niej
przez Jana Domarskiego na Wembley
mia#a podobn&, cho" z innego powodu,
rang%).
Gdy Polska wygrywa#a w pami%tnym
meczu z ZSRR, mia#o to znaczenie
symboliczne. Okazywa#o si%, (e w równych warunkach mo(emy pokona" nawet to mocarstwo. Cie!lik zawsze
z konsekwencj& powtarza#, (e wygra#a wtedy ca#a dru(yna… Kolegów
z boiska ceni#, a rywali szanowa#…
W reprezentacji Polski rozegra# 45
me czów i strze li# 27 bra mek…
W Lidze zagra# 12 sezonów (1948–
1959), rozegra# w niej 237 meczów
i strzeli# 167 bramek. Trzy razy (1951–
1953) ze swoj& dru(yn& zdobywa# tytu# mistrzowski i raz Puchar Polski
(1951). W latach 1952–1953 by# najlepszym snajperem Ligi. Wszystkich bramek, jak przypuszcza# Rajmund Hanke, strzeli# Cie!lik mo(e z 800. On sam
przyznawa# si% skromnie najwy(ej
do 500… Jednak te liczby, mimo (e imponuj&ce, tak naprawd% niewiele mówi&…
Made in Poland
zako'czeniu pi#karskiej kariery
Po
Gerard Cie!lik, by móc godnie
(y", pracowa# w hucie. By# tokarzem.

Na pi#ce no(nej nie dorobi# si% przecie(
(adnego maj&tku... Wraz z Cie!likiem
odesz#a w polskim sporcie ca#a epoka.
Czas, w którym sport na najwy(szym
poziomie uprawiano z entuzjazmem
i rado!ci&, nie bacz&c na kwestie finansowe. Gdy uczciwo!" mia#a swoje
miejsce tak(e na boisku. Jak przypomina# wytrawny biograf „urodzonego
na boisku”, Rafa# Zaremba, jednego
z najlepszych w historii chorzowskie-

go klubu pi#karza, Ernesta Wilimowskiego, nak#oniono do gry za etat, który mia# otrzyma" w hajduckiej hucie.
A Gerard Cie!lik za zdobycie pierwszego mistrzostwa Polski w 1951 r. otrzyma# w nagrod%... sweter, z którego
zreszt& bardzo si% cieszy#. Po wojnie
gra# w hutniczych butach. Dosta# je
z deputatu. A na pi#karskie przerobi# je
klubowy szewc. W 1952 roku przywióz# w prezencie dla mamy elegancki, zagraniczny (jak s&dzi#) materia#
na sukienk%. By# wyj&tkowo zadowolony z zakupu, zw#aszcza (e podobny
luksus w kraju by# praktycznie nieosi&galny. Ale( si% zdziwi#, gdy po rozpako wa niu, ju( w do mu, prze czy ta#
na metce: „Made in Poland. Zak#ady
Tekstylne w Bielsku-Bia#ej”. Na szcz%!cie Mamie si% spodoba#… I to wystarczy#o…
Rafa# Zaremba wspomina#: „Rok
1981. Po wygranym meczu Ruchu
Chorzów z Legi& Warszawa 4:1 (!),
z wypiekami na twarzy wracam do domu na rodzinn& uroczysto!". Dziadkowie, rodzice, spore grono wujków
i ciotek. Ja, podekscytowany zwyci%stwem 13-latek, zaczynam opowiada" o !wietnym wyst%pie „Niebieskich”, gdy kto! po chwili przerywa
i mówi: – Ale dzi! i tak nie ma takich
pi#karzy, jak Cie!lik.
Jasne, (e wcze!niej przy ró(nych
okazjach s#ysza#em o legendarnym
„Ma#ym #&czniku”, ale tu nagle „moich
wspó#czesnych bohaterów” usuwa si%
g#%boko w cie', bo zamiast o nich,
wszyscy tylko Cie!lik i Cie!lik… – Ludzie! Przecie( przed chwil& wygrali!my
z Legi& 4:1! – wo#am rozpaczliwie
w duchu. Ale jestem bez szans. O by#ym zawodniku Ruchu (ywo dyskutuj& ju( zarówno panowie, jak i panie. Pozo sta #o tyl ko s#u cha". Wszy scy
zgodni – lepszego pi#karza w Chorzowie nie by#o!
To moment, kiedy zrozumia#em,
jak wa(n& postaci& by# Gerard Cie!lik”.
Kazimierz Górski powiedzia# o Cie!liku: „By# ulubie'cem na wszystkich
stadionach w Polsce. Mia# nieprzeci%tny talent”. W#odzimierz Luba'ski
dodawa#: „Gerard, da#e! przyk#ad mnie
i wielu moim kolegom, jak nale(y post%powa", gra" i zwyci%(a"”. Antoni
Piechniczek powtarza#: „O jego magicznych wyst%pach opowiada#o si% w ka(dym domu”. Edmund Zientara, kolega
z reprezentacji i rywal z Legii, tak opowiada# przed laty o Gerardzie Cie!liku
w tygodniku „Pi#ka No(na”: „Niedo!cigniony na boisku, by# zarazem cz#owiekiem nies#ychanie towarzyskim, bezpo!rednim, potrafi&cym zjednywa" sobie
przyjació#. Ten styl bycia, kultura, si#&
rzeczy przenosi#y si% na boisko. Prosz%
sobie wyobrazi", (e rywalom po prostu
nie wypada#o atakowa" go w sposób
brzydki, faulowa". Fantastyczna osobowo!"!”.
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Fot. Norbert Borczyk

„Nasz lokalny !wiat”
stym! darzy" Gerarda Cie#lika
E
pochodz!cy z Tarnowskich Gór,
wierny kibic „Ruchu” Chorzów prof.
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Jan Miodek. Po #mierci swojego bohatera napisa": „M"odszym pokoleniom trudno sobie nawet wyobrazi$,
czym dla nas, roczników tu% powojennych, by" Gerard Cie#lik. Trawestuj!c tytu" znanej ksi!%ki Krzysztofa Teo do ra To eplit za Miesz ka! cy
masowej wyobra"ni, mo%na powiedzie$, %e by" najwi&kszym bohaterem
tej %e ma so wej wy obra' ni, i to
bohaterem bezkonkurencyjnym, bo
przecie% futbol to od zawsze najpopu lar niej sza dys cy pli na spor tu,
a i konkurentów zbyt wielu w tamtych latach chorzowianin nie mia".
«Pan by" dla nas Bogiem!» – wykrzykn!" kiedy# do Cie#lika... ksi!dz
pra"at Kurzaj, duszpasterz Polaków
w Teksasie, rodem z podk&dzierzy(skich S"awi&cic. Zwie(czeniem, ukoronowaniem tej%e popularno#ci by"y
dwie bramki napastnika Ruchu strzelone Lwowi Jaszynowi w pami&tnym
me czu ze Zwi!z kiem Ra dziec kim
na Stadionie )l!skim 20 pa'dziernika 1957 roku. Na tak! ogólnonarodow! eufori& trzeba by"o czeka$ do 16
pa' dzier ni ka ro ku 1978, kie dy to
Karol Wojty"a zosta" wybrany na papie%a”. I dodawa" mistrz polszczyzny:
„Co wi&c czu"em w ostatnich dniach,
trudno nawet opisa$. A mój stan ducha w niedziel&, kiedy dowiedzieli#my si& o Jego #mierci, empatycznie
odebra" mój starszy, o#mioletni wnuczek, bo gdy mi t& smutn! wiadomo#$
telefonicznie przekazywa", po prostu
si& rozp"aka"”.
Pierwszy raz Jan Miodek zobaczy"
Cie#lika, maj!c 7 lat. By"o to „w tarnogórskim «Sedlaczku», gdzie Go
mój Ta ta wy pa trzy" i do sto li ka,
przy którym siedzia", podprowadzi",
a ja – oczywi#cie – z wra%enia zaniemówi"em i w ogóle nogi mi odj&"o”.
Potem by" krakowski benefis Profesora w Teatrze Stu w roku 1998, „w czasie którego z Panem Gerardem g"ówko wa li #my, a ta #my te le wi zyj ne
i aparaty fotograficzne to utrwali"y!”. By"y te% wspólne chwile w czasie konkursu „Pogodomy po naszymu”, a nawet wspólne rozdawanie
au to gra fów w ró% nych miej scach
na )l!sku.
Pami&tam konferencj&, która odby"a si& 17 pa' dzier ni ka 1998 ro ku
w Miejskim Domu Kultury „Batory”
i mia"a tytu" „Nasz lokalny #wiat”. By"em pewien, %e obecno#$ Gerarda Cie#lika „zwabi” prof. Miodka i na ten jeden dzie( przyjedzie z Wroc"awia
do Hajduk… Nie pomyli"em si&. Profesor sam to pó'niej przyzna": „[…] nie
mog"em odmówi$, wiedz!c, %e On

b&dzie…”. T& sesj& wspomina" te% ks.
Emanuel Pietryga. By" na niej zaledwie
kilka miesi&cy przed tym, zanim zosta"
mianowany proboszczem parafii #w. Jadwigi )l!skiej w Chorzowie. „Pami&tam taki – jak%e wa%ny – szczegó" z wypowiedzi prof. Miodka o uczciwo#ci
Cie#lika, który kiedy# strzeli" pi"k&
na bramk& i ta wpad"a do niej nieprawid"owo przez dziur& w bocznej siatce. S&dzia odgwizda" bramk&, ale Cie#lik podszed" do niego i przyzna", %e
bramki nie by"o. Jak%e ta sytuacja
kontrastuje z podobn! «bramk! widmo» strzelon! niedawno na jednym
z meczów Bundesligi. Pi"karz z rozpaczy chwyci" si& za g"ow& po tym jak
przestrzeli", cho$ pi"ka wtoczy"a si&
do bramki przez boczn! siatk&. Gdy k!tem oka zauwa%y" rado#$ kolegów,
zacz!" si& z nimi cieszy$, a s&dzia uzna"
gola”.
Ksi!dz Pietryga kilka dni po pogrzebie pi"karza napisa": „)p. Gerarda
Cie#lika pozna"em, b&d!c wikarym
w hajduckiej parafii pw. Dobrego Pasterza w latach 1987–1991. Wcze#niej
oczywi#cie jako kibic by"em os"uchany z tym nazwiskiem. Mój nie%yj!cy ojciec chrzestny z Bobrownik )l.
#p. Pawe" Michalik by" zagorza"ym kibicem Ruchu Chorzów. Ze spotka( rodzinnych pami&tam jego opowie#ci,
mi&dzy innymi zachwyty nad gr! Gerarda Cie#lika. Gerard Cie#lik – jak
wszyscy wiedz! – chodzi" regularnie
do ko#cio"a Wniebowzi&cia Naj#wi&tszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym. Pami&tam go te% ze spotka(
na cmentarzu w dniu 1 listopada, kiedy uczestniczy"em w procesji prowadzonej przez #p. pra"ata Franciszka G&ba"&. Przez kilka lat widzia"em #p.
Gerarda co roku w tym samym miejscu na cmentarzu przy ul. Granicznej,
gdzie zosta" te% pochowany w pi!tek 8
listopada”.
W rze czy sa mej – s"yn na by "a
w starohajduckim ko#ciele 13. "awka,
w któ rej sia da" na wet w te nie dziele, gdy „Ruch” gra" mecze wyjazdowe.

Na niebieskich stadionach
ied"ugo po pogrzebie, 15 listopada,
w Miejskim Domu Kultury „BatoN
ry” kibice „Ruchu” #wi&towali osiemdzie-

si!t! rocznic& pierwszego zdobytego
przez „Niebieskich” tytu"u Mistrza Polski. Du%a sala wype"niona by"a po brzegi. I zapanowa" ten sam duch wspólnoty
od pierwszych sekund, gdy prowadz!cy
wieczór Bogdan Kalus poprosi" zgromadzonych o uczczenie pami&ci Gerarda
Cie#lika, Henryka Duszy i Jerzego Wyrobka minut! ciszy (wszyscy trzej zmarli
w minionym 2013 roku)… Ale wieczór
zatytu"owany Majstry z Wielkich Hajduk
nie by" czasem smutku, by" wspólnym
prze%ywaniem tego, co najpi&kniejsze…
Przywo"a" bowiem wiar& w sport, który
dla biednych ch"opców z przedwojennych
Wielkich Hajduk stawa" si& bram! do %ycia spe"nionego, sport, z którym wi!za"y si& wznios"e warto#ci i czysto#$ tak bardzo dzi# upragniona...
Przybywa wspomnie( i grobów. A historia trwa. Dzie( po dniu toczy si& swoim rytmem. Z ka%dym rokiem jeste#my
bardziej do#wiadczeni, ale te% bardziej
odpowiedzialni, za to, co nam powierzono. I czasem ze zdumieniem odkrywamy, %e jeste#my bezpieczni, bo ci,
którzy odchodz!, pozostaj!… Zawsze
bowiem groby naszych zmar"ych ocalaj! tych, którzy potrafi! o nie dba$…
Kto# z internautów na wie#$ o #mierci s"ynnego pi"karza napisa": „Oj, to
Panbócek si& cieszy, %e Pan Gerard zasili jego niebiesk! dru%yn&, tylko my,
«Niebiescy», tu, na ziemi, odczuwamy
z tego powodu ogromn! pustk&. Du%o
goli, Panie Gerardzie, na tych niebia(skich stadionach!”
I tego %yczmy tak%e sobie teraz
na progu nowego 2014 roku, tu, gdzie
jeste#my... Du%o goli... Zw"aszcza tych
strzelonych w meczach przeciw tak
wszechobecnym dzi#, wszelakim, niezliczonym „dru%ynom” pogr!%aj!cym
pi&kne idee sportu...

!

! Regionalne powaby
W ostatnich miesi#cach i tygodniach roku ró$norakie instytucje,
polskie i mi!dzynarodowe, publikuj# wa$ne oraz powszechnie komentowane raporty. I tak Instytut Bada%
nad Gospodark# Rynkow# z Gda%ska og"osi" informacje o atrakcyjno&ci polskich województw. Jak wiadomo regiony mog# by' dla inwestorów powabne lub, przeciwnie, odpychaj#ce. W tym szczególnym rankingu województw ocenie podlega dost!p no&' trans por to wa, za so by
i koszty pracy, regionalny rynek
zbytu, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura spo"eczna, bezpiecze%stwo oraz aktywno&' wobec inwestorów. Po raz kolejny okazuje si!, $e
województwo &l#skie nie ma dla siebie, i chwa"a Bogu, konkurencji. Wyprzedza pod wzgl!dem inwestycyjnej atrakcyjno&ci dolno&l#skie i mazowieckie, którego pot!g! buduje
miasto sto"eczne. W ogonie wlok#
si!, jak zawsze, województwa ulokowane na wschód od linii Wis"y:
podlaskie, lubelskie, &wi!tokrzyskie, warmi%sko-mazurskie i podkarpackie.
! WieloPolska i Ewangelista
Nasz kraj staje si! zwyczajnie
WieloPolsk", cho' ró$nice mi!dzyregionalne nie s# przesadnie du$e i niebezpieczne. Takie dysproporcje rozwojowe wyst!puj# we wszystkich niemal pa%stwach Starego Kontynentu i &wiata. Wa$ne, aby nierówno&ci nie zagrozi"y integralno&ci
kraju i jego trwa"o&ci. Nieprawd# jest
te$ twierdzenie opozycyjnych polityków g"osz#cych, $e RP dotkni!ta
jest regu"# (wi!tego Mateusza. Czyli bogate województwa staj# si!
w procesie transformacji jeszcze
bardziej zamo$ne, a biedne – bole&nie ubo$ej#. Prawda jest jedna.
Wzrasta zamo$no&' wszystkich 16
regionów, ale te najzamo$niejsze bogac# si! szybciej ni$ najubo$sze
i rozwojowa luka albo si! pog"!bia,
albo utrzymuje na historycznym
poziomie.
! Rado#$ gimnazjalistów
W pierw szej de ka dzie grud nia 2013 roku og"oszono kolejne wyni ki ba da% nad kom pe ten cja mi
szkolnymi pi!tnastoletnich uczniów
w 64 krajach &wiata. Analizowano,
w ramach projektu PISA (Program
for International Student Assessment), umiej!tno&ci matematyczne,

za stracony. To istotne ostrze$enie
dla nas wszystkich, g"ównie jednak
dla nauczycieli, rodziców czy nadzoru edukacyjnego. Wielu komentatorów analizuj#c znakomite wyniki
PISA, w których polscy uczniowie
wyprzedzili komilitonów z Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiej
Brytanii, zastanawia si! te$ nad wiarygodno&ci# rezultatów. A mo$e,
po prostu, nasi milusi%scy opanowali sztuk! wype"niania ró$norakich testów, jedno- i wielokrotnego wyboru. Oto jest pytanie, godne zapewne Szekspira.
! Mniej skorumpowani?

Noworoczny
optymizm
– pi!kne umys"y
i transparencja
zdolno&' do czytania ze zrozumieniem i zakres podstawowej wiedzy
z zakresu nauk przyrodniczych.
Wci#$ mam w pami!ci wynik sprzed
dwunastu lat i zawstydzaj#co niskie
umiej!tno&ci naszych gimnazjalistów. Z ka$dym jednak rokiem sytuacja stale si! poprawia"a i dzisiaj
mo$na mówi' o prawdziwym sukcesie edukacyjnym. Polscy uczniowie wypadli najlepiej ze wszystkich
przedstawicieli Unii Europejskiej
w potyczkach z matematyk# i zaj!li ostatecznie czternaste miejsce
na &wiecie. To dobry znak dla przysz"o&ci kraju i kluczowej w jego rozwoju powstaj#cej klasy &redniej.
Na marginesie tego cywilizacyjnego skoku pojawi"y si! dwie, co najmniej, w#tpliwo&ci. W innych badaniach okaza"o si! bowiem, $e polscy
uczniowie nisko ceni# instytucj!
szko"y i wi!kszo&' z nich (69%) czas
sp! dzo ny w jej mu rach uwa $a

Ukaza" si! oczekiwany, przez
bardzo wielu z nas, raport Transparency International, berli%skiej
instytucji prowadz#cej pomiar korupcji w 177 pa%stwach &wiata.
Przedstawiciele tej placówki korzystaj# z prostego miernika korupcji.
Stosuj# bowiem skal! od 0 do 100,
w której 0 oznacza korupcj! pe"n#
i wszechogarniaj#c#, a 100 – zupe"ny jej brak. Po raz kolejny si!
okaza"o, $e najbardziej transparentnym krajem, o niskiej liczbie "apówek i wzi!tek, jest Dania (91).
Tyle samo punktów uzyska"a Nowa Zelandia, a minimalnie mniej
Finlandia, Szwecja, Norwegia, Singapur, Szwajcaria, Holandia oraz
Ka na da i Au stra lia za my ka j# ce
pierwsz# dziesi#tk! (81). Polsk!
ulokowano na najwy$szych z dotych cza so wych po zy cji, 38, ex
aequo z Su"tanatem Brunei, i ca"kiem dobrym wynikiem punktowym (60). Tego radosnego odczucia nie zburzy, w $adnej mierze,
wyra)nie lepsza pozycja afryka%skiej Botswany czy azjatyckiego
Bhutanu.
! Na pohybel ponurakom
Jak wi!c wida', wbrew opiniom
zdeklarowanych malkontentów, polska transformacja ma wiele wymiarów, a kompletnym pora$kom towarzysz# równie$ zdarzenia najzupe"niej pozytywne. Atrakcyjno&' województwa &l#skiego, uroda polskich
umys"ów gimnazjalnych i wi!ksza
przejrzysto&' transakcji biznesowych dobrze o tym za&wiadczaj#.
A zatem niech rozpocz!ty rok 2014
nie b!dzie gorszy od zako%czonego,
a poziom narodowego ponuractwa
ni$szy. (wiat"a w duszy na bli$sz#
i dalsz# przysz"o&'.
!
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cztery obrazki !wiata
w nocy szumi morze. kobiety zdejmuj! jedwabne po"czochy
cz#sto uwa$aj!c aby nie zaci!gn!% oczka. wychodz! na balkon
otaczaj! si# kwiatami. patrz! jak ogie" zamienia si# w popió&
traktuj! marzenia jak zamykanie oczu. czasem udaj! pe&ni# ksi#$yca
w nocy szumi morze. m#$czy'ni zamykaj! okno komputera
z pr#dko(ci! (wiat&a pokonuj! kontynentaln! odleg&o(% mi#dzy
przedpokojem a zwitkiem skarpetek. czuj! jeszcze odcisk kierownicy
by przecisn!% si# przez tunel na jezdni. le$!c na wznak
planuj! remont sufitu
w nocy szumi morze. dzieci kaszl! przez sen
grypa tym razem przebiega bez powik&a". dot!d nie pojmuj!
dlaczego kasia z s!siedniego bloku nie wychodzi na dwór
w nocy szumi morze. bóg na rozgwie$d$onym niebie
wygl!da tak kolorowo. co chwil# mruga oczami komet
otwiera i zamyka
powieki

witra"e godno!ci
nie mów do cholery i$ to najlepsza dzielnica uroczy zak!tek
kiedy &apie za gard&o podje$d$aj!ca karetka z krzy$em
a pani ewa chy&kiem wyci!ga ze (mietnika blaszane puszki
skurczona do (rodka przeobra$a si# z motyla w g!sienic#
nie wierz# $e to sprawka niezale$nego boga kiedy znikaj!
pokrywy studzienek zamienione na misk# przetrwania
tak &atwo wpa(% w dziur# i polecie% nie wiadomo gdzie
postrz#pione niebo pod g&ow! prze$uta gazeta
donosi o greckiej pla$y (wiatowym kryzysie i tunelu
na wis&ostradzie. kiepski dzie" dwie butelki za pazuch!
kolekcja szkie&ek szklane domy robi si# ciep&o i b&ogo

spokojny bóg wspania&y kraj
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Rys. Wojtek !uka

co jest dalej za dnem królem arcykatedr!
pustym jad&ospisem wykrochmalon! koszul!

immunitet

remont

Rys. Wojtek !uka

w niedzielny wieczór przed realem ruch
kosmiczne zakupy wszystkiego co si! mo"e przyda#
na potem
wyrastaj$ wci$" nowe k!pki drzew
miotaj$cy si! mi!dzy autami zat%oczony parking
wgnieciona maska starego citroena
szkie%ka reflektora emitowane w powietrze
&lepa "arówka przewierca zasnute ciemno&ci$ niebo
powiedzia% "e jest politykiem powinno si! ogl$da#
wiadomo&ci aby nie pomyli# immunitetu z piaskiem
na butach. dygn$# stan$# jak s%up soli prze%kn$#
z%$ &lin! i s%owa wypalone na j!zyku
mrówki nie daj$ si! zdepta#
zbieg%y si! szybko przechodz$c do ataku
ob%a"$ ukryte miejsca
wystarczy kij w mrowisko

to denerwuj$ce tak siedzie# i patrze# na poci$gi. dudni$
mijaj$c skaleczone miasta rozpad%e kamienie p!kni!te wsie
ob%$kan$ kobiet! która po imieniu kogo& wo%a kr$"$c po peronie
w kierunku cz!stochowy. mówi$ "e zabi% go pospieszny
gdy usuni!to postkomunistyczn$ k%adk!
w marzeniach podziemne przej&cie
do wieczno&ci
zamykam parasol ro&nie góra %usek s%onecznika
mo"na pozbiera# lub kopn$# zanim us%ysz! zaspany g%os
zawiadowcy i dalsze opó'nienie z pi$tej pi!tna&cie na siódm$
z minutami. rozstraja mnie przejmuj$ce wo%anie: heniek heniek
nienawidz! si! ba# nienawidz! remontów
w%asnych my&li kr$"$cych czarnych jaskó%ek
d%ubania pestek

JANINA BARBARA SOKO!OWSKA
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Trzeba poje'dzi% po Rosji

Prze#o!y#
FELIKS NETZ
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ie ma wy!szego stanu duchownego nad stan zakonny, i oby kiedy"
spodoba#o si$ Bogu ubra% nas w prosty mnisi habit, tak ut$skniony
przez dusz$ moj&, o którym ju! my"l sama sprawia mi rado"%! Jednakowo! bez wezwania Boskiego nie da si$ tego uczyni%. A!eby zdoby% prawo oddalenia si$ od "wiata, trzeba umie% po!egna% si$ ze "wiatem. „Rozdaj ca#e swoje mienie n$dzarzom i dopiero wtedy id' do klasztoru” – tak mówi& wszystkim tam
id&cym. Pan jest bogaty, mo!e Pan rozda% swoje mienie n$dzarzom; ale có! odda%
mog$ ja? Moje bogactwo nie w pieni&dzach. Bóg pozwoli# mi nagromadzi% troch$ mienia w umy"le i duszy, da# mi te! pewne zdolno"ci, po!yteczne i potrzebne
drugim – tak wi$c, powinienem rozda% to mienie tym, którzy go nie posiadaj&, a potem ju! wst&pi% do klasztoru. Wszelako i Pan dzi$ki jedynie owemu rozdaniu pieni$dzy nie otrzyma ku temu prawa. Gdyby Pan by# przywi&zany do swojego bogactwa i by#oby Panu trudno z nim si$ rozsta%, to co innego; lecz Pan och#ód# dla
niego, dla Pana jest ono teraz niczym – gdzie! tedy Pa(ski czyn i Pa(ska ofiara?
Czy wyrzuci% za okno zb$dn& rzecz znaczy wy"wiadczy% dobro swojemu bratu, maj&c na my"li dobro w wysokim sensie chrze"cija(skim? Nie, dla Pana, tak samo jak
dla mnie, zamkni$te s& drzwi do upragnionego mieszkania. Pa(ski klasztor – to Rosja! Niech!e Pan, w wyobra'ni, w#o!y na siebie mnisi habit, i umartwiwszy si$, ale
nie dla niej, dla samego siebie, zacznie w niej dzia#a%. Rosja wzywa teraz swoich
synów mocniej ni! kiedykolwiek. Dusza boli j& tak bardzo, !e s#ycha% krzyk tej choroby duszy. Przyjacielu mój!, czy ma Pan serce nieczu#e, czy te! nie wie Pan, czym
jest Rosja dla Rosjanina. Prosz$ sobie przypomnie%, !e kiedy tylko spada#o na ni&
nieszcz$"cie, wówczas mnisi wychodzili z klasztorów i stawali obok innych, i!by
j& ratowa%. Mnisi Osljaba i Piereswiet, z b#ogos#awie(stwem samego przeora, wzi$li
do r$ki miecz, sprzeczny z prawem Chrystusowym, i polegli na polu bitwy, a Pan
nie chce przej&% niwy spokojnego obywatela, i to gdzie? – w samym sercu Rosji.
Niech Pan si$ nie wymawia brakiem kompetencji – ma Pan w sobie wiele zdolno"ci, które s& teraz Rosji bardzo potrzebne. B$d&c gubernatorem w dwóch ca#kowicie przeciwstawnych guberniach, wype#niwszy to zadanie. Bez wzgl$du na wszystkie Pa(skie ówoczesne niedostatki, zebra# Pan wiele bezpo"rednich i konkretnych
informacji o sprawach, dziej&cych si$ wewn&trz Rosji i pozna# Pan od "rodka jej
rzeczywisty obraz. Ale to nie jest g#ówny powód, i nie namawia#bym Pana do s#u!by, bez wzgl$du na ca#& Pa(sk& wiedz$, gdybym nie dostrzeg# w Panu pewnej w#a"ciwo"ci, która, moim zdaniem, ma wi$ksze znaczenie ni! wszystkie inne, w#a"ciwo"ci takiej oto, i!by, nie troszcz&c si$ o nic, nie pracuj&c samemu, nieomal leni&c
si$, umie% zmusi% wszystkich innych do wyt$!onej pracy. U Pana wszystko porusza si$ szybko i celowo; i kiedy, dziwi&c si$, pytano Pana: „Jaka! tego przyczyna?” – Pan odpowiada#: „Wszystko dzi$ki urz$dnikom, trafili mi si$ sprawni
urz$dnicy, którzy nie pozwalaj&, abym cokolwiek robi# sam”; i kiedy sz#o o wytypowanie do nagród, Pan zawsze stawia# w pierwszym szeregu swoich urz$dników,
wszystko przypisuj&c im, sobie – niczego. Oto g#ówna Pa(ska zaleta, nie mówi&c
ju! o umiej$tno"ci dobrania sobie wspó#pracowników. Nie dziw przeto, !e urz$dnicy u Pana dos#ownie wychodzili z siebie, a jeden zapisa# si$ w pami$ci tym, !e
nabawi# si$ suchot i umar#, chocia! Pan ze wszystkich si# stara# si$ odci&gn&% go
od sprawy. Oto, czego nie zrobi Rosjanin, je"li go naczelnik potraktuje w ten w#a"nie sposób! Ta Pa(ska cecha jest teraz bardzo potrzebna, w#a"nie teraz, w czasach
samolubstwa, kiedy ten czy ów naczelnik my"li o tym, jak by tu wysun&% na widok samego siebie i wszystko przypisa% tylko sobie. Powiadam Panu, !e z t& Pa(sk& cech& jest Pan teraz szczególnie potrzebny Rosji… i doprawdy, grzeszy Pan,
nie czuj&c tego! I ja bym zgrzeszy#, gdybym nie ukaza# tego Pa(skiego przymiotu. Jest on bowiem najcenniejszym Pa(skim mieniem; prosz& Pana o ów przymiot
najubo!si z biednych, a Pan niczym sknera zamkn&# go na klucz i jeszcze udaje g#uchego. Za#ó!my, !e teraz uwa!a Pan, i! nie przystoi i"% na to samo stanowisko, jakie piastowa# Pan dziesi$% lat temu, nie dlatego, aby by#o za niskie dla Pana – dzi$ki Bogu, nie jest Pan pró!ny i w Pa(skich oczach !adna s#u!ba nie jest za niska – ale
dlatego, !e Pa(skie zdolno"ci, w sposób naturalny rozwin$#y si$ tak, i! potrzebuj& dla w#asnego pokarmu niwy innej, rozleglejszej. Có!? Ma#o! to posad i niw w Rosji. Niech!e Pan tylko si$ rozejrzy i uwa!nie popatrzy, a z pewno"ci& tak& niw$ Pan
znajdzie. Musi Pan poje'dzi% po Rosji. Zna# j& Pan dziesi$% lat temu: teraz to stanowczo za ma#o. W ci&gu dziesi$ciu lat wewn&trz Rosji dzieje si$ tyle, co w innym
pa(stwie w ci&gu ca#ego pó#wiecza. Sam Pan przecie! zauwa!y#, !yj&c tutaj,
za granic&, !e w ci&gu ostatnich dwóch, trzech lat zacz$li wychodzi% z niej ludzie
zupe#nie inni, w niczym niepodobni do tych, których zna# Pan jeszcze nie tak dawno. A!eby dowiedzie% si$, czym jest Rosja obecna, koniecznie trzeba poje'dzi%
po niej samemu. Niech Pan nie daje pos#uchu !adnym pog#oskom. Pewne jest tylko to, !e jeszcze nigdy nie by#o w Rosji tak niepospolitej rozmaito"ci i niezgodno"ci opinii i przekona( wszystkich ludzi, jeszcze nigdy ró!nica w wykszta#ceniu i wychowaniu nie odepchn$#a ludzi od siebie tak daleko, i nie wywo#a#a takiego
rozd'wi$ku we wszystkim. Przez to wszystko przenikn&# duch plotki, pustych, powierzchownych wniosków, niedorzecznych pog#osek, jednostronnych i b#ahych opinii. Wszystko to pogmatwa#o i popl&ta#o jednemu czy drugiemu jego s&d o Rosji,

dy. W naturze cz&owieka, a zw&aszcza cz&owieka rosyjskiego,
jest pewna cudowna w&a%ciwo%": gdy tylko zauwa!y, !e kto%
si# nad nim nieco pochyla lub okazuje mu wyrozumia&o%",
od razu gotów jest nieomal prosi" go o wybaczenie. Nikt nie
chce ust'pi" jako pierwszy, ale gdy tylko jeden zdecydowa&
si# na czyn wielkoduszny, drugi ju! si# pali do tego, jakby go
tu prze%cign'" w wielkoduszno%ci. Oto dlaczego u nas szybciej, ni! gdzie indziej mog' by" zaprzestane zadawnione spory i konflikty, je!eli tylko pomi#dzy prawuj'cymi si# stanie
cz&owiek prawdziwie szlachetny, powszechnie szanowany,
w dodatku znawca ludzkiego serca. A zgoda, powtarzam,
jest teraz bardzo potrzebna: gdyby tylko paru uczciwych ludzi, którzy jedynie z powodu niejednomy%lno%ci co do jakiego% jednego tylko przedmiotu, robi' sobie na przekór, zgodzi&o si# poda" sobie r#k#, szachrajom by&oby nie w smak. Oto,
ma Pan jedn' cz#%" donios&ych dzia&a(, jakie mog' wyrasta"
przed Panem co krok podczas Pa(skiej podró!y po Rosji. Jest
i druga cz#%", nie mniej wa!na. Mo!e Pan wy%wiadczy" wielk' przys&ug# duchownym tych miast, przez które b#dzie Pan
przeje!d!a&, zaznajamiaj'c ich lepiej ze spo&eczno%ci', w%ród
której !yj', umo!liwiaj'c im poznanie tych spraw i sprawek,
o których cz&owiek obecnej doby nie wspomni w czasie spowiedzi, uwa!aj'c, !e powinny by" poza chrze%cija(skim !yciem. Jest to nadzwyczaj potrzebne, poniewa! wielu duchownych, o ile wiem, martwi si# bezlikiem wybryków, jakie
mia&y miejsce w ostatnim czasie, niemal uwierzyli w to, i! nieomal nikt ich teraz nie s&ucha, !e s&owa i kazania s' rzucane
na wiatr, i !e z&o zapu%ci&o tak g&#boko swoje korzenie, !e nawet nie ma co my%le" o jego wykorzenieniu. Nies&usznie.
Cz&owiek wspó&czesny grzeszy, istotnie, nieporównanie wi#cej ni! kiedykolwiek przedtem, lecz grzeszy nie z powodu
nadmiaru swojej w&asnej rozwi'z&o%ci, nie z powodu swojej
oboj#tno%ci, i nie dlatego, i!by chcia& grzeszy", lecz dlatego,
!e nie widzi swoich grzechów. Jeszcze nie jest jasna i nie ods&oni&a si# straszliwa prawda obecnego stulecia, !e teraz grzesz' wszyscy, co do jednego, lecz grzesz' nie wprost, a po!rednio. Tego dobrze nie odczu& jeszcze i sam kaznodzieja; st'd
te! i jego kazanie trafia w pró!ni#, a ludzie s' g&usi na jego s&owa. Powiedzie": „Nie kradnijcie, nie !yjcie w przepychu, nie
bierzecie &apówek, módlcie si# i dawajcie ja&mu!n# n#dza-
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tak i! w gruncie rzeczy nie mo!na ju! wierzy" nikomu. Ka!dy sam musi si# dowiadywa", ka!dy musi sam poje$dzi"
po Rosji. To przede wszystkim wyjdzie na dobre temu, kto jaki% czas przebywa& z dala od niej i przyjecha& z g&ow' nieza"mion' i %wie!'. Dostrze!e wiele rzeczy, których nie zauwa!y cz&owiek znajduj'cy si# w samym %rodku odm#tu, dra!liwy
wyczulony na !ywotne interesy chwili. Niech Pan przyst'pi
do podró!y w taki oto sposób: przede wszystkim musi Pan
wyrzuci" z g&owy wszystkie, co do jednej, dotychczasowe
Pa(skie opinie o Rosji, jakie by one tam nie by&y, niech Pan
si# wyrzeknie swoich w&asnych konkluzji, do jakich ju! Pan
zd'!y& doj%", niech Pan sobie wyobrazi samego siebie jako
cz&owieka, który nie wie nic, i niechaj Pan wjedzie w Rosj#
jak w now', do tej pory nieznan' Panu krain#. W ten sam sposób, jak rosyjski podró!nik, który przyje!d!aj'c do ka!dego
znaczniejszego europejskiego miasta, spieszy obejrze"
wszystkie jego zabytki i osobliwo%ci, Pan, przyjechawszy
do pierwszego powiatowego, czy gubernialnego Miasta, prosz# si# postara" pozna" jego osobliwo%ci. Nie w budowlach,
nie w architekturze, nie w zabytkach Pan je napotka, lecz w ludziach. Przysi#gam, cz&owiek wart jest tego, aby mu si# przygl'da" z wi#kszym zaciekawieniem ni! fabrykom i ruinom.
Niech Pan spróbuje tylko raz spojrze" na niego, uzbroiwszy
si# wprzód w jedn' kropl# braterskiej mi&o%ci ku niemu, a ju!
si# Pan od niego nie oderwie – tak dalece stanie si# dla Pana godnym uwagi. Niech Pan najprzód zawrze znajomo%ci
z tymi spo%ród nich, którzy s' sol' ka!dego miasta lub okr#gu; takich ludzi trafia si# dwóch lub trzech w ka!dym mie%cie.
W kilku s&owach scharakteryzuj' Panu ca&e miasto, tak i! dowie si# Pan u $ród&a, gdzie i w jakich miejscach wprowadzi"
szczególny nadzór nad aktualnymi sprawami. Rozmawiaj'c
z czo&owym przedstawicielem ka!dego stanu (wszak z Panem
wszyscy ch#tnie rozmawiaj' i ods&aniaj' si# z niespotykan'
otwarto%ci'), dowie si# Pan od niego czym jest ka!dy stan
w jego obecnej postaci. Roztropny i ruchliwy kupiec w lot obja%ni Panu czym jest kupiectwo w ich mie%cie; przyzwoity,
o trze$wym umy%le mieszczanin da Panu pojecie o mieszcza(stwie. Od urz#dnika-kombinatora dowie si# Pan o tym
i owym, a ju! sam Pan wyczuje miejscowy koloryt i ducha
tamtejszej spo&eczno%ci. Jednakowo! niech Pan bez reszty nie
polega na czo&owych przedstawicielach ka!dego stanu, lepiej
niech Pan postara si# odpyta" dwóch, trzech ludzi z ka!dego
stanu. Prosz# nie zapomina", !e teraz wszyscy s' w sporze
miedzy sob', i jedni na drugich nie szcz#dz' sobie k&amstw
i bezlitosnych oszczerstw. Z duchowie(stwem rych&o dojdzie
Pan do porozumienia, jako !e szybko nawi'!e Pan z nim znajomo%"; od duchowie(stwa dowie si# Pan reszty. I je!eli w ten
sposób poje$dzi Pan tylko po g&ównych miastach i punktach
Rosji, to stanie si# dla Pana jasne jak s&o(ce, gdzie i w jakim
miejscu mo!e Pan by" po!yteczny, i o jakie stanowisko móg&by Pan zabiega". A póki co, ju! nawet jedn' swoj' przeja!d!k' mo!e Pan uczyni" wiele dobra, je%li tylko Pan zechce.
Podczas podró!y zjawi' si# przed Panem w ca&ej okaza&o%ci
takie chrze%cija(skie czyny, jakich nie spotka Pan w samym
klasztorze. Po pierwsze, b#d'c cz&owiekiem przyjemnym
w rozmowie, podobaj'c si# ka!demu, mo!e Pan, jako cz&owiek postronny i %wie!y, sta" si# osob' trzeci', pojednawcz'.
Czy Pan wie, jakie to wa!ne, jak bardzo jest to teraz potrzebne Rosji, i jaki to wielki czyn! Zbawca oceni& go bardzo wysoko bodaj czy nie wy!ej od wszelkich innych: godzicieli
nazywa wprost Synami Bo!ymi. A godziciel znajdzie u nas
do%" pola do dzia&ania. Wszystko si# u nas sk&óci&o: szlachta
!yje ze sob' jak pies z kotem; mieszczanie ze sob' jak pies
z kotem; ch&opi, jak pies z kotem. Ale nawet ludzie dobrzy
i uczciwi !yj' w rozd$wi#ku i niezgodzie; jedynie mi#dzy szachrajami wida" co%, co przypomina przyja$( i sojusz w sytuacji, gdy którego% z nich zaczynaj' prze%ladowa". Wsz#dzie
jest pole dzia&ania dla pojednawcy. Niech Pan si# nie boi, godzenie nie jest rzecz' trudn'. Ludziom trudno jest samym
doj%" do zgody miedzy sob', ale kiedy stanie mi#dzy nimi
osoba trzecia, rych&o ich pojedna. Dlatego te! u nas zawsze
mia& taka si&# s'd polubowny, rozjemczy, godny twór naszej
ziemi, osi'gaj'cy lepsze wyniki ni! wszystkie pozosta&e s'-
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rzom” – znaczy dzisiaj powiedzie! co" ca#kowicie daremnego. Prócz tego, $e ka$dy powie: „No przecie$ to rzecz wiadoma”, jeszcze usprawiedliwia si% przed samym sob&, i niewiele brakuje, by poczu# si% "wi%tym. Bo powie tak: „Kra"!, nie
kradn%: po#ó$ przede mn& zegarek, czerwie'ce, jak& chcesz
rzecz – ja nie tkn%; ba, za kradzie$ przegna#em swojego cz#owieka; $yj%, ma si% rozumie!, w luksusach, ale nie mam dzieci, ni krewnych, nie mam dla kogo odk#ada!, dzi%ki mojemu
luksusowi dostarczam chleb rzemie"lnikom, robotnikom,
kupcom i fabrykantom; #apówk% bior% tylko od bogatego, który sam si% o to prosi, któremu to nie uczyni $adnej wyrwy;
modli! si% modl%, ot i teraz stoj% w cerkwi, $egnam si% i bij%
pok#ony; pomaga! – pomagam; ani jeden $ebrak nie odejdzie
ode mnie bez miedziaka, jeszcze nigdy nie odmówi#em pieni%dzy na jaki" zak#ad dobroczynny”. S#owem, po takim kazaniu ujrzy siebie nie tylko cz#owiekiem prawym, lecz jeszcze wbije si% w pych%, bo! przecie ma si% za cz#owieka
bezgrzesznego.
Ale, gdy podnie"! przed nim zas#on% i pokaza! mu cho!by cz%"! tych okropno"ci, które on stwarza po!rednio,
a nie wprost, to wtedy zagada inaczej. Powiedzie! uczciwemu, lecz krótkowzrocznemu bogaczowi, $e sprz&taj&c
swój dom i urz&dzaj&c go na pa'skiej stopie, wystawia si%
na pokus%, zasiewaj&c w drugim, mniej zamo$nym, takie
samo pragnienie, który za to, aby nie odstawa! od niego,
rujnuje nie tylko w#asne, ale i cudze mienie, ograbia i puszcza ludzi w "wiat bez niczego; i w "lad za tym pokaza! mu
jeden z tych strasznych obrazów g#odu w g#%bi Rosji,
na widok których w#os mu stanie d%ba, i który, by! mo$e,
nie zaistnia#yby, gdyby on nie zacz&# $y! na pa'skiej stopie, tako$ nadawa! ton spo#ecze'stwu i m&ci! drugim
w g#owach. Pokaza! w ten sam sposób wszystkim modnisiom, które nie lubi& pojawia! si% w ró$nych miejscach
w tych samych strojach, nie donosiwszy niczego, szyj& stosy nowego, pod&$aj&c za najdrobniejszym powiewem mody – pokaza! im, $e wszystkie one nie grzesz& tym, $e daj& si% uwie"! tej gor&czce i trac& pieni&dze, lecz tym, $e taki
obraz $ycia uczynili konieczno"ci& dla innych, $e m&$ innej $ony ju$ wzi&# na to #apówk% od swojego brata-urz%d-

nika (powiedzmy, $ ten urz%dnik by# bogaty; lecz aby da!
#apówk%, musia# przycisn&! mniej bogatego, a tamten, ze
swej strony, przycisn&# jakiego asesora lub przystawa stanowego, a przystaw stanowy zmuszony by# ograbi! biedaka i n%dzarza), i w "lad za tym pokaza! wszystkim tym $onom mod nym ob raz pa nu j& ce go g#o du. Wte dy nie
przyjdzie im do g#owy jaki" kapelusik lub modna sukienka; zrozumiej&, $e nie uchroni ich przed straszliw& odpowiedzialno"ci& przed Bogiem nawet pó#kopiejka rzucona $e bra ko wi, na wet i te do bro czyn ne za k#a dy, któ re
otwieraj& w miastach na koszt obrabowanych prowincji.
Nie, cz#o wiek nie jest nie czu #y, cz#o wiek po bu dzi si%
do dzia#ania, je"li tylko poka$esz mu spraw% tak&, jaka jest.
Teraz pobudzi si% jeszcze bardziej, ni$ kiedykolwiek wcze"niej, poniewa$ jego natura uleg#a rozmi%kczeniu, po#owa
jego grzechów bierze si% z niewiedzy, a nie z rozwi&z#o"ci. I niczym zbawc% uca#uje ka$dego, kto zmusi go, by
zwróci# wzrok na samego siebie. Niech tylko kaznodzieja
lekko podniesie zas#on% i poka$e mu bodaj jedno z tych
przest%pstw, jakie on pope#nia co chwil%, a ju$ minie mu
ochota che#pi! si% swoj& bezgrzeszno"ci&; nie b%dzie usprawiedliwia# swojego przepychu pod#ymi i $a#osnymi sofizmatami, jakby ów zbytek by# konieczny po to, by dostarcza! chleb rzemie"lnikom. Sam rych#o si% zmiarkuje, $e
zrujnowa! po#ow% wsi lub powiatu po to, aby dostarcza!
chleb stolarzowi Gambsowi, to pomys#, który móg# zrodzi!
si% w pustej g#owie ekonoma XIX wieku, a nie w zdrowiej
g#owie cz#owieka m&drego. A co, je"li kaznodzieja ods#oni ca#y #a'cuch owego bezliku przest%pstw po"rednich,
jakie pope#nia cz#owiek wskutek swojej nieopatrzno"ci, pychy i nadmiernej pewno"ci siebie, i poka$e wielkie niebezpiecze'stwo obecnych czasów, kiedy to ka$dy mo$e naraz
doprowadzi! do zguby kilka dusz, nie tylko swoj& w#asn&,
kiedy to nawet nie b%d&c nieuczciwym, mo$na zmusi!
drugich, by stali si% nieuczciwymi i pod#ymi, jedynie wskutek swojej nieopatrzno"ci, s#owem – je"li tylko kilku poka$e, jak wszyscy niebezpiecznie si% poruszaj&? Nie, ludzie
nie b%d& g#usi na jego s#owa, ani jedno s#owo z jego kaza'
nie zostanie rzucone na wiatr. Pan mo$e nakierowa! ku temu wielu duchownych, przekazuj&c im wie"ci o wszystkich sprawkach dzisiejszego ludu, jakie tylko napotka Pan
w drodze.
(ycie nale$y pokaza! cz#owiekowi – $ycie, wzi%te pod k&tem dzisiejszych, a nie dawnych, powik#a', – $ycie, ogl&dane nie powierzchownym spojrzeniem cz#owieka bywa#ego
w "wiecie, lecz zwa$on& i oszacowan& przez takiego taksatora, który popatrzy# na nie dociekliwym okiem chrze"cijanina. Wielka jest nieznajomo"! Rosji w samej Rosji. Wszystko $yje w zagranicznych czasopismach i gazetach, a nie
u siebie. Miasto nie zna miasta, cz#owiek cz#owieka; ludzie,
$yj&cy tu$ za "cian&, zda si%, $yj& za morzami. Pan w czasie
swojej podro$y mo$e zaznajomi! jednych z drugimi, i dokona! dobroczynnej wymiany informacji, niczym roztropny kupiec, zebrawszy informacje w jednym mie"cie, sprzeda! je
z zyskiem w drugim, wszystkim daj&c zarobi!, a najbardziej
samemu sobie. Czyn za czynem czeka na Pana na ka$dym
kroku, a Pan tego nie widzi! Niech$e si% Pan ocknie! Cierpi
Pan na kurz& "lepot%! Nie zwabi Pan mi#o"ci do swojej duszy. Nie pokocha Pan ludzi dopóty, dopóki nie pójdzie Pan
do nich na s#u$b%. Jaki s#uga mo$e przywi&za! si% do swojego gospodarza, który jest daleko od niego i dla którego jeszcze osobi"cie nie popracowa#? Dlatego te$ dziecko tak jest
matce umi#owane, $e d#ugo je w sobie nosi#a, wszystko dla'
uczyni#a i wszystko dla' wycierpia#a. Niech$e Pan si% ocknie! Pa'ski klasztor – to Rosja!
1845
(Z tomu „Wybrane fragmenty z korespondencji z przyjació#mi”, po raz pierwszy w j%zyku polskim, który uka$e si%
w tym roku nak#adem Wydawnictwa Sic!)
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Ko lek cja uni ka to wych pa mi! tek
po Kazimierzu Czapli, wybitnym przedstawicielu "l!skiej palestry, polityku i legendarnym podkomisarzu Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu przypomina jak
Polacy bawili si# i "wi#towali na progu XX wieku.
Bytomiu Kazimierz osiedli! si" jesieW
ni# 1896 roku. Mia! wtedy 27 lat.
Otworzy! kancelari" adwokack# i rozpocz#!

praktyk". Wynaj#! mieszkanie w kamienicy
Rudzkich przy Gliwitzerstrasse 32 (obecnie:
Gliwicka). Jej renesansow# fasad" do dzi$
zdobi# 3 porcelanowe figury, alegorie: wiary, nadziei i mi!o$ci. Dawniej mia!a ró%ow#,
optymistycznie nastrajaj#c# elewacj". Pisz#c
listy do narzeczonej zapewnia!, %e gdy tylko tutaj zamieszka, to ca!y otaczaj#cy j# $wiat
b"dzie ogl#da!a przez ró%owe okulary.

Wesele
$l#skiego
adwokata

HENRYK
SZCZEPA*SKI

Nazywa$a si# Maria Szeliska
y!a pi"kn# pann#, lubi!a czyta& ksi#%ki
B
i kocha!a przyrod". Ch"tnie pos!ugiwali
si" francuskim. Kazimierz opanowa! go

w gimnazjum a Maria by!a absolwentk# jednej ze znanych paryskich pensji dla dziewcz#t. Podczas narzecze'skich spotka' zasiadali przy pianinie i grali na cztery r"ce.
Nale%a!a do kobiet radosnych. Mia!a tylko
jedn# wad" – ju% od paryskich czasów pali!a cygaretki. Mimo usilnych stara' i obietnic sk!adanych niepal#cemu narzeczonemu,
nigdy nie wyzwoli!a si" z na!ogu.
On pochodzi! z Che!mna nad Wis!#, a ona
z Gniezna. Pobrali si" 21 lutego 1900 r. Msz"
(wi"t# przed o!tarzem gnie)nie'skiej katedry celebrowa! ks. dr Brunon Czapla, m!odszy brat Kazimierza. Z tej okazji przyjecha!
z Pelplina gdzie by! wikarym w tamtejszej
diecezji. Udzieli! $lubu i stu!# zwi#za! d!onie m!odej pary. Jako $wiadkowie wyst#pili: dr Stanis!aw Karwowski lat 52, pedagog
z G!ubczyc oraz ojciec pana m!odego dr Franciszek Czapla lat 63, lekarz z Che!mna.
Wesele

ceremoniach u stóp s!awnego o!tarza
Po
z relikwiami $w. Wojciecha, nowo%e'cy wraz z go$&mi bawili si" na przyj"-

ciu weselnym w salach recepcyjnych hotelu „Schubert” przy Lindenstrasse (obecnie:
Chrobrego). W dziejach Gniezna by!a to jedna z najbardziej wystawnych uczt i najwspanialszych zabaw godnych dwu starych szlacheckich rodów – Czaplów herbu Radwan
i Szeliskich herbu Lubicz. Pan m!ody liczy!
lat 30 a panna m!oda – 19.
Nie uda!o si" ustali& kto i jak muzykowa!
na tym balu, ale mo%emy by& pewni, %e starodawnym obyczajem, dla uczczenia najzacniejszych weselników i rodziców m!odej pary, przy d)wi"kach romantycznej kapeli
ru szy! uro czy sty po chód po lo ne zo wy.
Wspólnie z Mari# poprowadzi! go Kazimierz – sarmackiego „podkr"ciwszy w#sa”.
Potem pl#sano w rytm walca, uchodz#cego
wtedy za nieco ekstrawagancki, ale modny.
By! tam, bawi! si" i go$ci! przyjaciel Kazimierza – dr Bogus!aw Parczewski. Ocala!o jego imienne zaproszenie, z którego dowiadujemy si", %e tej nocy, cz"stowano
specja!ami z najlepszej kuchni i piwnicy.
Na weselnym stole zapachnia!y wyborne i egzotyczne potrawy: kawior, zupa %ó!-

Kamienica Rudzkiego awers karty pocztowej, ze zbiorów !BC.

wiowa, pol"dwica, homary na ciep!o, pasztet z kwiczo!ów, pulardy francuskie a do tego: wykwintnie przyrz#dzona sa!ata, kompoty, szparagi itd.
Po zupie %ó!wiowej, na stole zjawi!y si"
butle wytrawnego burgunda. Potem do kielichów i pucharów, kelnerzy w staropolskich
strojach gorliwie dolewali przys!owiowego
vinum theologicum: „Burgundzkie musuj#ce: (grand vin de St. Peray), Bordeaux – w"gierskie, Re'skie: (Forster Jesuitengarten Anchou r. 1893), Stary w"grzyn, Bordeaux:
(Morthou d’Armaillhae r. 1884)”
O czym si" szepta!o i plotkowa!o przy biesiadnym stole, albo w hotelowych kuluarach,
tego ju% si" nie dowiemy. Mo%emy si" jednak domy$la&, %e w patriotycznie usposobionym towarzystwie musia!a panowa& atmosfera podobna do tej, jak# odnajdujemy
w scenach „Wesela” Wyspia'skiego, które
po mistrzowsku przywo!uj# serdeczne Polaków rozmowy w bronowickim dworku
Tetmajerów, prowadzone noc# z 29 na 30
listopada tego samego roku a wi"c tylko w 9
miesi"cy po gnie)nie'skich za$lubinach
Kazimierza z Mari#.
Europa prze%ywa!a ostatni rok XIX wieku. Dla Czaplów, Parczewskich, Kobyli'skich, Miel"ckich i innych Polaków mieszkaj#cych na wschodnich rubie%ach cesarstwa
wilhelmi'skiego, nie by!a to jednak pora fin
de siecle’owych melancholii, bo wierzyli

w zmartwychwstanie Rzeczypospolitej. Ani
(l#zacy, ani Poznaniacy nie mieli te% powodów, aby z ut"sknieniem wzdycha& za dniem
wczorajszym, bo minione stulecie dla nich
by!o mrocznym wiekiem kl"sk insurekcyjnych. Pan Kazimierz i kr#g jego przyjació!
%y! po m!odopolsku. Imponowa!a im francuska demokracja. Czuli si" spadkobiercami tradycji Towarzystwa Demokratycznego
Polskiego. Na jego idea!ach wychowali si"
przywódcy wielkopolskiej endecji i chadecji. Ich polityczne opinie by!y podobne
do tych jakie wypowiadali go$cie weselnego przyj"cia w Bronowickiej chacie.
Gnie)nie'ski bal trwa! do bia!ego rana.
Wszyscy byli w szampa'skim nastroju.
Toastom i wiwatom nie by!o ko'ca. Pa'stwo
m!odzi, ich rodzice i go$cie bawili si"
w doborowym towarzystwie. Kto tam by!,
jad! i wino pi! mówi# zapisy utrwalone
na kartach pami#tkowego albumu z depeszami i gratulacjami, prezentuj#cego nazwiska przy ja ció! dwu zna ko mi tych ro dów – Czaplów z Che!mna i Szeliskich
z Przedborowa, zaliczanych do najwybitniejszych w Wielkim Ksi"stwie Pozna'skim.
Pami#tnik z depeszami
ewnego kwietniowego popo!udnia, siedz#c przy kominku bytomskiego mieszP
kania, m!odzi ma!%onkowie jeszcze raz
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com by# arcybiskup pozna)sko-gnie'nie)ski Florian Stablewski, pose# na sejm pruski,
obro)ca prawa do u"ywania j(zyka polskiego; or(downik Katolickich Towarzystw Robotników Polskich, maj&cych na celu m.in.
walk( z socjalistyczn& agitacj&.
O Czaplach – swoich dobroczy)cach
i ja#mu"nikach z Che#mna, w dniu ich
wielkiego rodzinnego wydarzenia, nie zapomnia#y Córki Mi#osierdzia powszechnie
nazywane Szarytkami. Jako polskie patriotki by#y szykanowane przez urz(dników
wilhelmi)skiej Rzeszy. Doktor Franciszek
Czapla i jego "ona Pelagia wstawiali si(
za nimi i nale"eli do kr(gu serdecznych przyjació#. Cz(sto go!ci#y we wspomnieniach katowickiego adwokata Kazimierza Czapli.
By$ mo"e i z tego powodu skromnie wygl&daj&cy telegram zosta# przez niego wyeksponowany jako jeden z trzech pierwszych
w albumie – tu" za b#ogos#awie)stwem papie"a i arcybiskupa.
„Gnesen Dr Czapla per Adresse
fraulein von Szeliska
Telegramm aus Culm, 1900, 21, 2
Najobfitszych #ask i B#ogos#awie)stwa
nieba "yczy m#odej parze Zak#ad dla chorych w Che#mnie i córek zgromadzenia mi#osierdzia”
Fotokopia depeszy gratulacyjnej abpa Stablewskiego.
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kie by#y adresowane do wychodz&cej za m&"
panny Szeliszczanki i jej przysz#ego m("a.
Rewia znakomito!ci
agl&damy do staro!wieckiego sztambucha
Z
z po"ó#k#ymi kartami zabytkowej korespondencji. D#ug& list( gratuluj&cych m#odej
parze otwiera kardyna# W#adys#aw Meszczy)ski – szambelan papie"a Piusa IX i sekretarz
kardyna#a Mieczys#awa Ledóchowskiego.
Na skromnym blankiecie przepisywanym
przez dy"urnych telegrafistów, Jego Eminencja zawiadamia o papieskim b#ogos#awie)stwie za po!rednictwem biskupa Edmunda
Dalbora z kurii pozna)sko-gnie'nie)skiej
(pó'niejszego arcybiskupa i pierwszego prymasa odrodzonej Polski). By# go!ciem przyj(cia i osobi!cie odczyta# te s#owa:

„Ojciec %wi(ty udzieli# b#ogos#awie)stwa
zwi&zkowi Maryi Szeliskiej, Kazimierza
Czapli”
Wybitnym Wielkopolaninem i dostojnikiem ko!cielnym b#ogos#awi&cym nowo"e)Foto. J. Owczarek

przejrzeli stos !lubnych telegramów z gratulacjami i "yczeniami. Wtedy wpadli na pomys# aby je oprawi$. Nadesz#y od prawie
dwustu osób, organizacji spo#ecznych lub instytucji. %wiadcz& o przyja'ni i szacunku
nadawców albo s& wyrazem wdzi(czno!ci.
Oprawione w skór( zamieni#y si( introligatorskie cacko – pami(tnik uroczystego wydarzenia, który do dzi! jest jedn& z najcenniejszych relikwii domowego archiwum
Krystyny Chrobokowej – wnuczki Kazimierza i Marii Czaplów, mieszkaj&cej w ich rodowej willi w Brynowie w Katowicach.
Na prze#omie XIX i XX wieku telegramy przesy#ano za po!rednictwem telegrafu. Do adresata dociera#y w postaci tekstu
pi sa ne go r( k& urz(d ni ka pocz to we go,
w postamtach zaboru pruskiego zazwyczaj
nie umiej&cego ani pisa$ ani czyta$ po polsku, co powodowa#o, "e bywa#y dziwacznie zniekszta#cone.
Natomiast depesze mia#y posta$ osobistego listu, na angielsk& mod#( pakowanego
do kolorowej koperty. W zabytkowym
zbiorze Czaplów trafiaj& si( jedne i drugie.
Te ozdobne wzruszaj& starannie kaligrafowanym i w#asnor(cznym pismem nadawców, ciesz& oko rysunkami o tematyce historyczno-patriotycznej a cz(sto starannie
dobranymi cytatami z polskiej literatury.
Wielkopolscy patrioci poczytywali sobie
za honor i obowi&zek pisanie depesz na blankietach emitowanych przez inowroc#awskie
wydawnictwo „Dziennik Kujawski” z nadrukiem: „Na cel dobroczynny i narodowy”.
W tamtych czasach przesy#ki telegraficzne nale"a#y do przedsi(wzi($ kosztownych. Najcz(!ciej pisali je arystokraci, dobrze sytuowani duchowni, przemys#owcy,
ziemianie albo s#awni arty!ci. Pod koniec lutego 1900 pos#a)cy z gnie'nie)skiej posthalterii mieli r(ce pe#ne roboty. Przysypa#a ich
lawina depesz, listów i telegramów a wszyst-

Telegram Stanis!awy Kanteckiej i jej córek.

Kolejne telegramy w albumie – Czaplowie u#o"yli wed#ug nazwisk nadawców
w porz&dku alfabetycznym. Poni"ej prezentujemy tylko wybrane.
Na wyj&tkowo oryginalnym ozdobnym
i sk#adanym jak folder telegramie dostarczono "yczenia od wdowy po Maksymilianie
Kanteckim, pozna)skim historyku i dziennikarzu. Do "ycze) do#&czy#y si( te" córki
Antonina oraz Anna, wydana pó'niej za aktora Zdziarskiego.
Na r(ce matki pana m#odego pani Pelagii Czapliny z Rzepnikowskich, list z powinszowaniami przyszed# a" z kresowego Wo#ynia. Stanowi !wiadectwo obecno!ci Boga
w "yciu Polaków. Jego autorem jest s(dziwy jej kuzyn Ludwik K#ossowski, lekarz,
przekazuj&cy korespondencj( za po!rednictwem swego bratanka, gnie'nie)skiego notariusza Ignacego K#ossowskiego:
„Maciejów Gubernia Wo#y)ska 18tego
Lutego 1900.
Droga i Kochana Kuzynka Pelagja!
Nader mi#o mi by#o dowiedzie$ si(, "e syn
Kazimierz w Gnie'nie z Pann& Maryj&
Szelisk& w stan ma#"e)ski wst(puj&; odleg#o!$ nie pozwala mi by$ uczestnikiem,
przy tak dla ka"dego cz#owieka w ten stan
wst( pu j& ce go wa" nym ak cie, któ ry
w dniu 21ego t.m. w Gnieznie w Tumie,
w tej Macierzy wszystkich naszych Ko!cio#ów w Kraju, odb(dzie! *ycz( wi(c tedy
na sam wprzód B#ogos#awie)stwa Boskiego, oby Stwórca Najdobrotliwszy raczy# #askawie przy wzajemnej mi#o!ci: zdrowia,
szcz(!cia, powodzenia dobrego i jak najszcz(!liwszego po"ycia udziela#a to Naj!wi(tsza Marya Panna Nieustaj&cej Pomocy, aby zawsze by#a ich Or(downiczk&
i Pocieszycielk& przez bieg ca#ego "ycia!
Ja z mej strony, jako najstarszy cz#onek
dzi! jeszcze "yj&cej Rodziny udzielam moje b#ogos#awie)stwo: aby si( wzajemnie szanowali, kochali, rado!$, smutek i "al dzieli#y, jak najszcz(!liwszego po"ycia oraz
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w Belnie na Pomorzu przes$a$ nowo#e"com
pi!kne #yczenia ozdobione konterfektem naczelnika Ko&ciuszki:
„Wielmo#ny Pan
Mecenas Czapla w Gnie%nie
Na sze mu Ko cha ne mu Me ce na so wi
z Oberszl'zka i Jego m$odej (onie wszelkiej pomy&lno&ci i szcz!&cia w Ich przysz$em
#yciu #yczy ten, który znaj'c i po mieczu
i po k'dzieli rodziny m$odej Pani, na chwil! o szcz!&ciu Ich domowem w'tpi* nie mo#e. E. Parczewski
Belno dnia 21 lutego 1900.”

Telegram notariusza Ignacego K"ossowskiego i jego #ony.

wszelkiej pomy&lno&ci czego z ca$ego serca i duszy #ycz!!
Jak Kochanej i Drogiej Kuzynce z mojego ostatniego listu wiadomo, wyjecha$em
w po$owie stycznia do mego przyjaciela
na Wo$y" i dopiero na Wielkanoc do W$odawy powróc!, zi!ciu mojemu o ka#dem
mojem ruchu specjalnie wiadomo, wi!c zaraz przys$a$ mi owe uwiadomienie!...
Chwa$a Panu Bogu na Wysoko&ci jestem
obecnie zdrów, za co nie mog! dosy* gor'co Panu Bogu w moich codziennych mod$ach podzi!kowa* nie mog! tylko coraz
mocniej czuj!, #e s!dziwa staro&* mnie naciska, a szczególnie bardzo trudno mi pisa*,
bo r!ka mocno trz!sie, dziwu nie ma, bo jak
si! 81 wiosen prze#y$o, to si! zdarzy* mo#e, lecz temu ju# trudno zaradzi*!
Czcigodnej Pani Szeliskiej, chocia# nie
mam przyjemno&ci zna*, zasy$am moje
wysokie uszanowanie i najni#sze uk$ony, Zacnemu M!#owi wysoki szacunek serdeczne uk$ony i u&ciski, a Kochan' Irenk! jak
najserdeczniej &ciskam i ca$uj!, w Wszystkim Krewnym i Znajomym u&ciski i pozdrowienia, a jak Veni Creator &piewa* b!d' ja
tu w oddaleniu chocia# w my&li powtarza*
i Pana Boga o pomy&lno&* b$aga* b!d!.
Drog' Kochan' Kuzynk! &ciskam i ca$uj! jak najserdeczniej
Kochaj'cy Wuj, Dziadek i Pradziadek
Ludwik K$ossowski

p. s. Pisz! do mego Brata"ca, poniewa#
tam b!dziecie, to Wam wr!czy!”
Irenka z tego tekstu to m$odsza i jedyna
siostra mecenasa Czapli, pó%niej wydana
za Go&cickiego. Wspomniany brataniec
wraz z #on' równie# przes$a$ pami'tkowe
#yczenia na ozdobnym blankiecie o tre&ci
patriotycznej:
Z Krakowa nadszed$ lakoniczny i kumpelski w tonie telegram od zaprzyja%nionego z Kazimierzem, najwi!kszego aktora tamtych czasów Ludwika Solskiego oraz jego
niedawno po&lubionej drugiej #ony Ireny:
„(yczenia m$odej parze. Solscy”
Najserdeczniejszym druhem Kazimierza i Marii by$ ich s'siad z Gleiwitzerstrasse w Bytomiu – dr Bogus$aw Parczewski,
lekarz, najwi!kszy &l'ski filantrop i humanista tamtych czasów; ginekolog i po$o#nik,
który po pracy po&wi!ca$ si! Towarzystwu
Czytelni Ludowych, przez kilkana&cie lat
sta$ na czele Górno&l'skiego Towarzystwa
Literackiego i pracowa$ w zarz'dzie Polskiego Towarzystwa Ludowego dla )l'ska.
By$ rówie&nikiem Kazimierza. Dru#bowa$
na jego weselu, a im* Erazm Parczewski, jego znakomity ojciec weteran powstania
wielkopolskiego 1848 i dawny wi!zie"
twierdzy kostrzy"skiej, ze swego maj'tku

Zaprzyja%niony z panem m$odym, pó%niejszy wybitny zabrski i katowicki adwokat
a nast!pnie senator RP Stanis$aw Kobyli"ski – napisane wytworn' francuszczyzn' gratulacje wys$a$ z Wroc$awia gdzie przygotowywa$ si! do egzaminu referendarskiego:
„Monsieur Czapla
per Madame de Szeliska
Telegramm aus Breslau
Votre vie soit un printemps. Stanis$aw Kobyli"ski”
W osobnym ozdobnym telegramie winszowa$a te# matka mecenasa Kobyli"skiego – Zofia de domo Kalkstein z Pluskow!sów herbu Kos, dla której Czaplowie
z Che$mna byli starymi dobrymi przyjació$mi:
O &lubnych uroczysto&ciach swego parafianina pami!ta$ radca duchowny ks.
Reinhold Schirmeisen, proboszcz ko&cio$a Trójcy )w. w Bytomiu. Ten sam, który
w 3 lata pó%niej odmówi$ udzielenia &lubu Wojciechowi Korfantemu i jego przysz$ej #onie El#biecie równie# pochodz'cej
z tej parafii. Dla adwokata i notariusza Czapli, ks. Reinhold mia$ wiele sympatii bo
i jego ojciec by$ rejentem w Dobrodzieniu.
Na gnie%nie"ski adres panny m$odej telegrafowa$:
„Frau von Szeliska
Telegramm aus Beuthen
Herzlichen Segenswunsch sendet dem
glücklichen Brautpaar
Schirmeisen. Pfarrer”
(„Serdeczne b$ogos$awie"stwo szcz!&liwej parze przesy$a
Schirmeisen Proboszcz”)
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Kilka przywo$anych postaci winszuj'cych Kazimierzowi i Marii to zaledwie
skromna garstka spo&ród plejady osobisto&ci, z$otymi zg$oskami zapisanych w dziejach Wielkopolski, )l'ska lub Rzeczypospoli tej. Stu diu j'c ich bio gra fie mo #e my
stwierdzi*, #e wi!zy jakie ich $'czy$y mia$y nie tylko ideowy, polityczny czy zawodowy charakter ale bardzo cz!sto wspiera$y si! o wi!zy krwi na przestrzeni kilku
pokole". Potwierdza si! to szczególnie
w przypadku Czaplów, Szeliskich, Parczewskich i Kobyli"skich – czterech szeroko rozro&ni!tych herbowych rodów Wielkopolski.
Dla ich potomków )l'sk – kraina &wi!tego Jacka i b$ogos$awionego Czes$awa – sta$
si! drug' ojczyzn'.
Album Czaplów jest bezcennym &wiadectwem polskiej obyczajowo&ci na prze$omie XIX i XX wieku. Jeszcze nie dotarli
do niego badacze. Nigdzie nie by$ publikowany.
Telegram Zofii Kobyli!skiej, fotokopia arch dom. K Chrobokowej.
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Wierny Bogu
i cz!owiekowi
Fot. ze zbiorów kurii katowickiej – fragment obrazu
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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 papie!em Franciszkiem – media
przypominaj" jego dzia%alno$' charytatywn", podej$cie do drugiego
cz%owieka i spogl"danie na Ko$ció%
powszechny, jako na Ko$ció% ubogi,
w którym wszyscy s" równi. Kardyna% Hlond czeka na w%a$ciwe miejsce
w panteonie polskiej pami#ci narodowej.
iniony rok, decyzj" radnych SejM
miku #l"skiego, by! Rokiem Kardyna!a Augusta Hlonda. Z tej okazji

PRYMAS AUGUST HLOND (1881– 1948)

samorz"d województwa oraz samorz"dy lokalne, administracja ko$cielna, instytucje kultury oraz organizacje pozarz"dowe przygotowa!y konferencje,
sympozja, koncerty oraz konkursy dla
m!odzie%y. W Mys!owicach zosta!a
zorganizowana wystawa, jej kuratorem
by!a Luiza Rotkegel:
– Jestem mys!owiczank" i oczywi$cie wiedzia!am, %e August Hlond urodzi! si& w!a$nie tutaj – ale nigdy, powiem szczerze, nie zg!&bia!am tego
tematu. Dopiero w momencie, kiedy
dzi&ki panu dyrektorowi pozna!am
Ma!gorzat& Herok, siostrzenic& kardyna!a i kiedy profesor Miros!aw Wójcik
przetar! szlaki w instytucjach ko$cielnych, zacz&!am przegl"da' literatur&
i moje zainteresowanie znacznie si& pog!&bi!o. Postanowili$my zorganizowa'
wystaw& o %yciu i pracy ksi&dza kardyna!a, bo stwierdzili$my, %e jego posta'
jest ze wszech miar godna uwagi.
W Muzeum Miejskim w Mys!owicach wystaw& po$wi&con" prymasowi
Augustowi Hlondowi odwiedzali
uczniowie z wielu szkó!.
– Wystawa mia!a pe!ni' funkcj& edukacyjn" – mówi Luiza Rotkegel. Towarzyszy! jej konkurs wiedzy, w którym
brali udzia! gimnazjali$ci. Okaza!o si&,
%e m!odzi ludzie byli $wietnie przygotowani, wspaniale odpowiadali na trudne pytania dotycz"ce %ycia kardyna!a,
jego drogi z Brz&czkowic, poprzez Austri&, W!ochy i inne kraje na #l"sk.
Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom, a trzeba przyzna',
%e konkurs nie by! !atwy.
Kiedy odwiedzi!em pani" Ma!gorzat& Herok, przywita!a mnie w drzwiach
zapraszaj"c do sto!u, na którym roz!o%one by!y rodzinne fotografie. Zacz&!a
opowie$' o swoim wujku, posi!kuj"c
si& od czasu do czasu cytatami z artyku!ów i ksi"%ek.
– Urodzi! si& 5 lipca 1881 roku
w Brz&czkowicach pod Mys!owicami,
jako drugi syn Marii i Jana. Mia! ju%
wówczas starszego brata Ignacego, który tak jak i on zosta! pó(niej salezjaninem. 10 lipca w tej chrzcielnicy zosta!

Pojechali z tabliczkami, na których pisa"o: „Rzym Don Bosko”. Kolejarze
przekazywali ich, jeden drugiemu, bo
trzeba by"o si! przesiada(. Ch"opcy
wspominali, &e kiedy w Wiedniu czekali na poci%g, to nawet jeden z maszynistów wzi%" ich na obiad. Ksi%&! August Czartoryski, który ju& wtedy nie
&y", przekaza" ca"y swój maj%tek salezjanom i przeznaczy" go na fundacj!
dla biednej polskiej m"odzie&y. Wychowankowie p"acili wi!c tylko cze$(
za swoje utrzymanie. Funkcjonowa"y
tam dwie kuchnie. Jedna dla tych, którzy wi!cej p"acili a wi!c nale&a"o im si!
wi!cej, a druga dla tych biedniejszych.
Nasi korzystali z tej drugiej kuchni.
W zgromadzeniu szybko poznali si!
na talentach Augusta, dlatego te& od razu mia" tam mas! obowi%zków.
– Kiedy$ ojciec napisa" do niego
z wymówk%, &e inni ch"opcy cz!$ciej
przyje&d&aj%, a on tak rzadko odwiedza
dom. Czy wstydzi si! rodziny? August
natychmiast odpisa", &e nikogo si! nie
wstydzi, ale poniewa& wst%pi" ju&
do salezjanów wi!c teraz jest to jego
pierwszy dom, musi wype"ni( na"o&one na niego liczne obowi%zki i nie mo&e tak cz!sto przyje&d&a(. Bo chyba
Pan Bóg obdarzy" go tak wieloma talentami, by on ich nie zaniedbywa".
Kiedy si!gniemy po archiwalne nagrania kardyna"a Augusta Hlonda, us"yszymy jego spokojny, mocny g"os:
Chrystus ma tryumfowa(, Chrystus ma
panowa(, a Ko!ció$..., a Ko!ció$ ma s$u)y( Chrystusowi, g$osi( jego nauk%, pracowa( dla Chrystusa, g$osi( Chrystusa
i cierpie( dla Chrystusa. W latach 19001909 by" kolejno nauczycielem i kierownikiem domów salezja#skich
w O$wi!cimiu, Krakowie, Przemy$lu
i Lwowie, aby w roku 1919 zosta( prowincja"em salezja#skiej prowincji niemiecko-austriacko-w!gierskiej w Wiedniu, gdzie pozna" (pó'niejszego papie&a
Fot. Agnieszka Sikora

ochrzczony. To jest jej zdj!cie. A tutaj
na fotografii jest tablica, która po latach
powsta"a w tym male#kim ko$ció"ku.
Z tej prastarej !wi"tyni pa#skiej urodzi$
si% z wody i Ducha &wi%tego najdostojniejszy syn parafii mys$owickiej
w Brz%czkowicach, jego eminencja,
najwielebniejszy ksi"dz doktor August
Hlond, arcybiskup gnie'nie#sko-pozna#ski, kardyna$ rzymskokatolickiego
Ko!cio$a, prymas Polski, pierwszy biskup !l"ski…”
A na tym zdj!ciu – pani Ma"gorzata
wyjmuje ze stosu kolejn% po&ó"k"% fotografi! – s% jego rodzice – Maria
Hlondowa z Imielów i Jan Hlond. Urodzi"o im si! dwana$cioro dzieci, niestety dwie dziewczynki, bli'niaczki zmar"y po urodzeniu, tak&e brat Stanis"aw,
ulubieniec dziadka, nie prze&y" kokluszu, zmar" w wieku dwóch lat. Jest pochowany w Bogucicach. Poniewa&
dziadek nie ukrywa" si! ze swoj% polsko$ci%, co trzy, cztery lata by" gdzie$
karnie przenoszony i prawie wszystkie
dzieci rodzi"y si! gdzie indziej. Po
dwoje, troje w jednej miejscowo$ci.
Moja mama wspomina"a, jak straszyli
dziadka, &e na piaski brandenburskie
go wy$l%, a on wówczas mówi" mamie: „My si! tam nie wyprowadzimy.
No, ale jak ju& b!dzie trzeba, to ty pojedziesz ze mn%, b!dziesz mi gospodarzy( a oni tu wszyscy musz% zosta(. I czeka(”.
Ojciec Augusta Hlonda by" kolejarzem, by" dumny ze swojej polsko$ci.
Rodzina tak&e nie kry"a swoich sympatii do Polski. A by"a liczna. Po Ignacym
i Augu$cie urodzi" si! Jan, który by"
pó'niej szambelanem papieskim, bliskim wspó"pracownikiem Wojciecha
Korfantego, komisarzem plebiscytowym na okr!g bytomski. Bra" udzia"
w powstaniu, a po wojnie pomaga" ludziom spo"ecznie. Najm"odszy by" Klemens, który zosta" zakonnikiem salezja#skim.
– Tu mam taki dyplom – pani Ma"gorzata zdejmuje go ze $ciany – niech
pan czyta: Janowi, Marii Hlondom
z Brzezinki Górny &l"sk w ho$dzie
wdzi%czno!ci za oddanie swych synów
zgromadzeniu, Augusta kardyna$a
Hlonda, ksi%dza Ignacego, ksi%dza Antoniego i Klemensa. Rektor major w 57
roku 25 listopada. Wszyscy s"u&yli Bogu za wyj%tkiem Jana, który zosta" lekarzem. Ten dyplom trafi" do rodziny,
kiedy rodzice ju& nie &yli, ale jest
w$ród nas od lat.
Pani Ma"gorzata rozk"ada na stole
kolejne zdj!cia, opowiadaj%c barwnie
o swojej rodzinie.
– Do W"och August wyjecha" razem
z Ignacym. Wprawdzie tu, w Mys"owicach zacz%" chodzi( do gimnazjum, ale
dziadek ba" si! germanizacji, ba" si!, &e
szko"a mo&e dzieci zmieni(. Postanowi" wi!c – jed'cie. Nie tylko oni wyjechali do W"och, szerzy" si! ju& wówczas wielki kult ksi!dza Bosko.

Ma$gorzata Herok, siostrzenica prymasa
Augusta Hlonda.

Piusa XI), który niew%tpliwie mia"
ogromny wp"yw na jego pó'niejsz% karier!.
– Kiedy nasta"a tutaj Polska – mówi
Andrzej Grajewski, redaktor „Go$cia
Niedzielnego” – tak si! tu wówczas
mówi"o, Pius XI pos"a" w 1922 roku
na )l%sk cz"owieka bardzo przygotowanego, odpowiedzialnego i pochodz%cego z tej ziemi. Wiadomo ju& by"o jak ukonstytuowa"y si! nowe
granice pa#stwowe, &e wschodnia
cz!$( Górnego )l%ska odpadnie od
pa#stwa niemieckiego, nast%pi podzia"
tej ziemi. Konsekwencj% zmian na mapie administracji politycznej, zwykle
s% równie& zmiany administracji ko$cielnej. No i trudno sobie by"oby wyobra&a(, aby struktura ko$cielna, która jest ju& w granicach pa#stwa
polskiego by"a zarz%dzana, tak jak
do tej pory, przez biskupa z Wroc"awia. A wi!c Pius XI doskonale wiedzia", &e w $lad za zmianami granicznymi, musz% i$( zmiany równie&
w strukturze administracji ko$cielnej
i na obszarach, które zosta"y przy"%czone do pa#stwa polskiego, powo"a"
twór przej$ciowy, czyli administratur!
apostolsk% i administratorem wyznaczy" w"a$nie ksi!dza Hlonda, który
wówczas kierowa" du&ym o$rodkiem
salezja#skim w Wiedniu.
– August Hlond by" bardzo serdecznie tutaj przyj!ty – mówi arcybiskup
senior Damian Zimo#. – Wszyscy czekali na takiego cz"owieka. Kiedy $ledzimy jego pierwsze kroki, to widzimy,
&e w pe"ni zaanga&owa" si! jako duszpasterz. Powstaj% mi!dzy innymi nowe
parafie a jego dzia"alno$( od pocz%tku
nabiera barw, do dzisiaj korzystamy
z tego, co on zainicjowa", jednym
z przyk"adów jest za"o&enie prasy katolickiej – „Go$cia Niedzielnego”.
Redaktor Andrzej Grajewski wyci%ga z archiwum stare roczniki „Go$cia
Niedzielnego”. Min!"o 90 lat od jego
za"o&enia. W jubileuszowym roku redakcja dosta"a mnóstwo &ycze#, aby
jeszcze lepiej, jeszcze pe"niej informowa( o wszystkim, co dzieje si! w diecezji katowickiej.
– Za"o&enie „Go$cia Niedzielnego” – dodaje Andrzej Grajewski – by"o odpowiedzi% na to, co tutaj dzia"o si!
przez lata. Kardyna" Hlond wiedzia", &e
Ko$ció" musi by( obecny na tej agorze
publicznej, która mia"a coraz wi!kszy
wp"yw na kszta"towanie opinii publicznej. A wówczas na )l%sku by" obecny
od wielu lat, wydawany przez kuri! we
Wroc"awiu w j!zyku polskim, „Pos"aniec Niedzielny”. To by"o pismo dobrze
redagowane, ale w duchu niemieckim. I Hlond chcia", aby powsta"o pismo, które b!dzie jego organem, a jednocze$nie redagowane w duchu
polskim. Pierwszy numer „Go$cia”
ukaza" si! 9 wrze$nia 1923 roku, ksi%dz
Hlond napisa", jakby$my dzi$ powiedzieli, artyku" wst!pny pod tytu"em
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„Arcypasterska zach!ta”, w którym
wytyczy" program naszemu pismu, wed"ug mnie, aktualny do dzisiaj. Pisz#c
o tym, jaki ma by$ „Go%$ Niedzielny”,
mówi" mi!dzy innymi: Nie chce nikomu schlebia!, nie s"u#y #adnemu
stronnictwu politycznemu, ani nie jest
wyrazem interesu jakiego$ od"amu spo"ecze%stwa. Chce w mroki szare wnie$!
promie% $wiat"a. Chce w duszn& atmosfer' spo"eczn& tchn&! orze(wiaj&cy
powiew chrystusowego ducha. Nie b'dzie z #adnym konkurowa" pismem, bo
jego zadaniem nie walka polityczna,
nie sensacja, ale pog"'bianie znajomo$ci wiary i zasad #ycia chrze$cija%skiego. Pomijaj&c zatem wszystko to, co
denerwuje, omawia! b'dzie bie#&ce
sprawy religijne, aktualne zagadnienia
moralne. Mo&na si! pod tym podpisa$
równie& wspó"cze%nie, poniewa& jest
to wskazówka ponadczasowa. Wskazówka, któr# powinni wzi#$ sobie
do serca kolejni redaktorzy „Go%cia
Niedzielnego”.
W intrenecie mo&na znale'$ fragmenty przemówie( ksi!dza kardyna"a.
Mo&na tam us"ysze$ mi!dzy innymi te
s"owa: Pracujcie tak na swoim stanowisku, aby$my budowali to Królestwo Bo#e w Polsce. To Królestwo Bo#e jest
dusz& narodu. A naród polski bez Królestwa Bo#ego jest trupem. Przysz"o$!
bez Boga i bez Chrystusa, i bez sakramentów odkupienia, i bez wszystkich
tych charyzmatów, które Chrystus odkupieniem swoim nam wys"u#y", i Ko$cio"owi zleci", wszystko to by"oby daremne i pró#nym trudem, gdyby
narodowi brak"o duszy, a t& dusz&, powtarzam, jest Królestwo Bo#e.
– Powstaje tutaj nowa struktura, czyli
administracja apostolska – uzupe"nia
Andrzej Grajewski – co jest jakby pó"
kroku w stron! powo"ania diecezji, co
nast#pi"o, jak wiadomo, w 1925 roku,
w ramach generalnego uporz#dkowania struktury ko%cielnej w Polsce. Dokonuje tego Pius XI swoj# encyklik#,
która ustanawia diecezj! katowick#
i dotychczasowy administrator apostolski, czyli ksi#dz Hlond, zostaje pierwszym biskupem katowickim. Nie pe"ni
jednak swojej funkcji d"ugo, gdy&
wkrótce zostaje wyznaczony na funkcj!
metropolity pozna(sko-gnie'nie(skiego, czyli prymasa Polski i opuszcza
)l#sk.
– A kiedy opuszcza" )l#sk – dodaje
pani Ma"gorzata Herok – kiedy jecha"
do Poznania, to na ca"ej trasie &egnali
go wierni z flagami, ze sztandarami,
na dworcach orkiestry. A on by" skromny, a& do ko(ca. Nawet nazywany by"
czerwonym kardyna"em, bo nawo"ywa", &eby te wielkie maj#tki ko%cielne
parcelowa$ i dawa$ biednym rolnikom, którzy mieli hektar, albo pó"tora
i musieli z tego wy&ywi$ rodzin!. By"
troszeczk! pi!tnowany za to. Ale powiedzia": zobaczycie, przyjdzie taki
czas, &e wam to zabior#. By" skromny.

Nawet na "o&u %mierci powtarza", &e
odda" wszystko Bogu i &e by" tylko
zakonnikiem. Mieszka" w pa"acu prymasowskim, ale mia" pokój, w którym
by"o &elazne "ó&ko, stó", dwa krzes"a
i szafa. Ca"e &ycie &y" tak skromnie.
15 czerwca 2002 roku ods"oni!to pomnik Augusta Hlonda w Mys"owicach.
W czasie uroczysto%ci przypomniano,
&e prymas 9 listopada 1932 zosta" odznaczony „Za wybitne zas"ugi po"o&one w pracy dla Pa(stwa”. Wspomniano,
i& we wrze%niu 1939 roku, gdy rz#d
polski znalaz" si! w Rumunii, tam
w"a%nie prezydent rozwa&a" jego osob!
jako kandydata na prezydenta. Zrezygnowa" z niej jednak, lecz desygnowany na to stanowisko Boles"aw Wieniawa-D"ugoszowski chcia" powierzy$
Augustowi Hlondowi urz#d premiera.
Prymas tego zaszczytu nie przyj#". Wola" dzia"a$ na rzecz sprawy polskiej poprzez przemówienia w watyka(skim
radiu, udzielaj#c wywiadów prasie oraz
wykorzystuj#c swoje wp"ywy osobiste.
Ca"y czas informowa" te& przywódców
Zachodu o sytuacji w okupowanej Polsce. 3 lutego 1944 zosta" aresztowany
przez gestapo i internowany w Pary&u.
Nak"aniano go tam wielokrotnie
do podpisania kilku niemieckich odezw
propagandowych, skierowanych do Polaków w zamian za zwolnienie. Propozycje te spotka"y si! ze zdecydowan# odmow# ksi!dza kardyna"a. „Takim
cz"owiekiem by" nasz rodak, mys"owiczanin, któremu dzi% stawiamy pomnik” – te s"owa pad"y pod obeliskiem.
Zajrzyjmy jeszcze raz do Muzeum
Miejskiego w Mys"owicach, gdzie
przez kilka tygodni mo&na by"o ogl#da$ wystaw! po%wi!con# prymasowi
Augustowi Hlondowi. Luiza Rotkegel
tak mówi o swoim krajanie: „Jawi mi
si! jako patriota, jako autentyczny
chrze%cijanin, jako cz"owiek zainteresowany drugim cz"owiekiem, i d#&#cy
do tego, &eby mu pomóc. Nie patrz!
na niego w tym momencie przez pryzmat kardyna"a, czy prymasa, ale cz"owieka zainteresowanego losem drugiego cz"owieka. No i m"odzie&y, bo
kardyna" August Hlond w okresie mi!dzywojennym napisa" sporo listów adresowanych w"a%nie do m"odzie&y. Jego sentencj! Da mihi animas caetera
tolle – Daj mi dusz', reszt' zabierz, jak
i ca"# jego misj! postrzegam jako co%
wielkiego.
W przysz"ym roku wystawa pokazana w Mys"owicach pojedzie do Watykanu. Jest wielu duchownych, którzy
nosz# w sobie pami!$ o kardynale
Hlondzie i s# zainteresowani jej obejrzeniem. Jest to pierwsza prezentacja,
która tak szczegó"owo pokaza"a poszczególne etapy &ycia i pracy prymasa Augusta Hlonda. Na zako(czenie
wypada tylko doda$, &e od 1992 roku
w Watykanie trwa jego proces beatyfikacyjny.
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Parnassos odby"o si! spotkanie z autorami ksi#&ek po%wi!conych kardyna"owi Augustowi Hlondowi – ks. prof. zw. dr. hab. Jerzym
Myszorem, pod redakcj# którego ukaza"a si! praca zbiorowa pt. „Biskup August Hlond i jego diecezja” oraz z Czes"awem Ryszk#, by"ym senatorem RP, autorem ksi#&ki zatytu"owanej
„Prymas ze )l#ska”. W gronie honorowych go%ci znalaz"a si! siostrzenica kardyna"a Hlonda – Ma"gorzata Herok. Spotkanie rozpocz#"
krótki film oraz fragmenty homilii: prymasa Polski Stefana Wyszy(skiego (wyg"oszonej w 16.
rocznic! %mierci Augusta Hlonda) i pierwszego biskupa katowickiego (z ingresu w Warszawie w 1946 r.). Prowadz#cy spotkanie ks. dr Damian Bednarski postawi" pisarzom pytanie:
dlaczego w"a%nie tego cz"owieka papie& mianowa" administratorem na Górnym )l#sku.
Sytuacja regionu by"a wówczas niezwykle
skomplikowana. Rok 1922 – powrót )l#ska
do Macierzy poprzedzi"y burzliwe wydarzenia,
zacz!"y radykalizowa$ si! postawy narodowe,
które w sposób szczególny uwidoczni"y si!
po zako(czeniu I wojny %wiatowej, w czasie powsta( i plebiscytu. W du&ej cz!%ci spo"ecze(stwa i duchowie(stwa dojrzewa"a i umacnia"a
si! %wiadomo%$ polsko%ci. Konieczno%$ zatarcia granic wytyczonych przez Austri!, Rosj!
i Prusy postrzega" zarówno polski rz#d jak i w"adze ko%cielne. 7 listopada 1922 r., w pierwszym
etapie umacniania struktur ko%cielnych na terenie, który przypad" Polsce po plebiscycie, papie&
Pius XI zdecydowa" o utworzeniu administracji apostolskiej, na której czele umie%ci" Augusta Hlonda, przysz"ego biskupa nowej diecezji.
Publikacja „Biskup August Hlond i jego
diecezja” jest owocem sesji naukowej
(7 XI 2012, Wydzia" Teologiczny Uniwersytetu )l#skiego) inauguruj#cej obchody Roku
Hlondia(skiego. Czytamy w niej m.in.: W historii bardzo cz'sto zdarza si' tak, #e okoliczno$ci
powstania, wybitne jednostki stoj& nie tylko u fundamentów nowych dzie" ko$cielnych, ale równie# wp"ywaj& na ich dalszy rozwój. Niew&tpliwie ks. August Hlond nale#y do takich postaci,
które budowa"y materialne podstawy diecezji katowickiej, ale i wywar"y osobiste pi'tno w jej wewn'trznym – duchowym wymiarze. August
Hlond by" pa(stwowcem – podkre%la" podczas
spotkania ks. prof. J. Myszor – dla którego pa(stwo stanowi"o realn# warto%$, jednocze%nie prymas zwraca" uwag! na odwieczne zwi#zki misji Ko%cio"a, zw"aszcza w okresie zaborów, z rol#
duchowie(stwa w odradzaj#cej si! Polsce.
Czes"aw Ryszka, autor ksi#&ki „Prymas ze
)l#ska” przypomnia" niezwyk"# si"! oddzia"ywania nauk g"oszonych przez kardyna"a Hlonda nie tylko na ówczesne spo"ecze(stwo, ale tak&e na potomnych. S"owa wielkiego prymasa
wielokrotnie przywo"ywa" Jan Pawe" II (wzmiank! o czekaj#cym nas zwyci!stwie Maryi znale'$
mo&na nawet w papieskim testamencie).
Patronat honorowy nad promocj# obu publikacji obj!li: prymas arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita krakowski – kardyna" Stanis"aw Dziwisz, przewodnicz#cy Rady Episkopatu
ds. )rodków Masowego Przekazu, metropolita cz!stochowski – arcybiskup Wac"aw Depo
oraz metropolita katowicki – arcybiskup Wiktor Skworc.
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bisto#ci Ziemi Cieszy$skiej – pisze w S!owie
wst"pnym do ksi#$ki „O wi"ksz# spraw"”
bp Tadeusz Szurman. Dzi%ki swym dzia!aniom religijnym, politycznym i spo!ecznym
nale"a! do przywódców "ycia polskiego
na &l'sku.
Pami"% ks. Franciszka Michejdy, wybitnego &l#zaka i Polaka, wspó!twórcy ruchu
narodowego i o'wiatowego na &l#sku Cieszy(skim w 165. rocznic" urodzin uczcili
podczas jednego z listopadowych posiedze( 2013 roku radni Sejmiku Samorz#dowego Województwa &l#skiego.
Posta% ks. Franciszka Michejdy zdumiewa – nie tylko ze wzgl"du na czasy,
w jakich przysz!o mu $y% i z ogromn# konsekwencj# i zaanga$owaniem prowadzi%
dzia!alno'% zarówno jako kap!an ale i dzia!acz spo!eczny. Wystarczy wymieni% tylko
niektóre z jego przedsi"wzi"%, by zobaczy%
ks. Franciszka Michejd" jako posta% wyj#tkow#: by! inicjatorem powstania Domu Narodowego w Cieszynie, powo!ania Towarzystwa O'wiaty Ludowej, wydawc# trzech
czasopism, wspó!za!o$ycielem pierwszego
polskiego gimnazjum w Cieszynie, dzia!aczem Macierzy Szkolnej Ksi"stwa Cieszy(skiego, Czytelni Ludowej, a po odzyskaniu
przez Polsk" niepodleg!o'ci pierwszym
zwierzchnikiem Ko'cio!a Ewangelicko-Augsburskiego na &l#sku Cieszy(skim.
Jak zauwa$a bp Tadeusz Szurman, ks.
Franciszek Michejda to tak$e przedstawiciel jednego z wielu cieszy(skich ewangelickich zas!u$onych dla polsko'ci rodów,
a jego dzia!alno'% obrazuje wa$ny fragment
historii ewangelicyzmu na &l#sku.
Trzeba zauwa$y% kontekst historyczny,
jaki towarzyszy dzia!aniom ks. Franciszka Michejdy, a tak$e na wskro' przesi#kni"t# patriotyzmem atmosfer# domu rodzinnego, w której wzrasta!. Przej"ty po
ojcu – tak$e Franciszku – szacunek i prawdziwa mi!o'% do j"zyka polskiego, do polskich ksi#$ek, by!a motorem jego wielu
dzia!a(.
Pochodzi! z rodziny ch!opskiej, gospodaruj#cej na maj#tku ziemskim w Olbrachciach. Dom Michejdów by! ostoj# polsko'ci – w nim to czytano nie tylko ksi#$ki
polskie ale i pierwsze polskie pismo, jakie
ukazywa!o si" w po!owie XIX wieku
na tym obszarze – „Tygodnik Cieszy(ski”.
Uko(czy! ewangelickie gimnazjum w Cieszynie – wówczas jeszcze niemieckie,
a nast"pnie studiowa! teologi" w Wiedniu,
Lipsku i Jenie. Po uko(czonych studiach by!
wikarym w Bielsku, nast"pnie w Brygidowie we wschodniej Galicji. W 1874 roku
obj#! rozleg!# parafi" w Nawsiu, gdzie
osiad! na sta!e. Ciesz#cy si" powa$aniem
i szacunkiem kap!an swoje zami!owanie
do polsko'ci przekuwa! w czyny – za jego
spraw# i Towarzystwa Ewangelickiego
O'wiaty Ludowej ukaza!y si" tysi#ce ksi#$ek a tak$e pisma, których sam by! redaktorem i autorem wielu artyku!ów: „Ewangelik”, „Przyjaciel Ludu”, „Rolnik &l#ski”,
zapocz#tkowa! wydawanie „Kalendarza
Górniczego”. Ka$de pismo by!o dostosowane poziomem do odbiorcy i na swój sposób anga$owa!o czytelników w spraw"
polsko'ci na tych ziemiach. By! tytanem
pracy – jak pisz# jego biografowie, porównywanym do Oskara Kolberga czy Samuela

Fot. H. Jandaurek, Cieszyn, oko!o 1908 r.

Franciszek Michejda (1848–bitniejKs.
1921) jest zaliczany do najwyszych i najbardziej zas!u"onych oso-

Franciszek Michejda jako duchowny.

Twardy luter
spod Cieszyna
Bogumi!a Linde. Nie ogranicza! swojej
dzia!alno'ci do spraw lokalnych, ale nadawa! im rang" ogólnopolsk#, w czym pomocna by!a mu najbli$sza rodzina – prócz ojca i matki, tak$e $ona Anna, córki wraz
z m"$ami – tak$e pastorami ewangelickimi, oraz bracia: Jan – doktor praw i pose!
do parlamentu wiede(skiego, cz!onek prezydium Rady Narodowej Ksi"stwa Cieszy(skiego, naczelnik Rz#du Narodowego Rz#du Cieszy(skiego, pierwszy burmistrz
polskiego Cieszyna oraz Franciszek – zajmuj#cy si" redakcj# jego pism, Jerzy – dzia!a! na niwie szkolnictwa a Józef i Pawe! – rolnicy prowadzili prac" oddoln#
w'ród ch!opów ma rzecz polsko'ci.
Szacunek do ksi#$ki i j"zyka polskiego,
wiedzy, przekona( religijnych, poszanowanie spu'cizny ojców, by!y wówczas drogo

op!acane, st#d te$ zarówno Michejdów – ojca i syna, a tak$e im podobnych zwano
„twardymi lutrami spod Cieszyna”.
Dom, w którym zamieszka! wraz z rodzin#, czyli plebania zwana far# w Nawsiu, otoczona ogrodem, usadowiona w górskiej dolinie by!a g!ówn# siedzib# narodowców
na &l#sku Cieszy(skim, a z czasem z niewielkiego domu sta!a si" pi"trowym budynkiem,
ch"tnie goszcz#cym wielu znakomitych
przedstawicieli kultury polskiej jak Henryk
Sienkiewicz, bywa! tu Antoni Osuchowski – dzia!acz spo!eczny. Fara w Nawsiu – oddalona od wielkiego 'wiata, by!a i pozosta!a symbolem walki o polsk# spraw".
Jednak po latach nie wszystko co stworzy!
ks. Franciszek Michejda znajdowa!o uznanie w oczach pó)niejszych w!adz – w powo!anym przez niego w 1893 roku w Cieszynie polskim gimnazjum, b"d#cym dla
dziesi#tek uczniów przez lata prawdziwym
tyglem polsko'ci, na 'cianach widnia!y wizerunki osób zas!u$onych dla tej placówki.
Jednak zabrak!o w'ród nich za!o$yciela – ks. Franciszka Michejdy.
Osobist# tragedi# tego „twardego lutra
spod Cieszyna”, wiernego przez ca!e $ycie
pogl#dom i przekonaniom, by! fakt, $e nie
dane mu by!o ostatecznie umrze% w zjednoczonej ziemi. Postanowienie Konferencji
Ambasadorów w Pary$u w dniu 28 lipca 1920 roku przes#dzi!o spraw" &l#ska:
&l#sk Cieszy(ski podzielony zosta! na dwie
cz"'ci bez wzgl"du na przynale$no'% narodow# czy te$ wol" ludu. Dorobek ksi"dza
Michejdy zosta! zaprzepaszczony, co on sam
op!aci! zdrowiem, za!amaniem i ostatecznie
'mierci# w zaledwie trzy miesi#ce po tym
wydarzeniu. Na krótko przed 'mierci# pisa!:
W ogóle jest z tym nieszcz%snym podzia!em
zgryzot niema!o, na ka"dym kroku. Historye
paszportowe s' wprost okrutne i obliczone
na to, by nam drug' cz%#( kraju uczyni( cudz', obc'. Aczkolwiek nic na zewn'trz niby
si% nie zmieni!o, to nie czujemy si% tu u siebie, ogl'damy si% na wszystkie boki, … boimy si% mówi( swobodnie. U siebie czujemy
si% dopiero, gdy przejdziemy przez most
w Cieszynie. (…) Ci%"ko mi b%dzie odej#(
z tego #wiata, nie dla mnie, bo dosy( tego,
a Pan mi% nad innych pob!ogos!awi!, ale dla
przysz!o#ci kraju i ludu”.
Nie o przysz!o'% tylko ludu cieszy(skiego walczy!, szuka! wi"zi pomi"dzy ewangelikami w ca!ym kraju, widzia! podobie(stwa ich sytuacji, zabiega! o 'ci'lejsze
zwi#zki, widz#c tak$e rol", jak# mieli
do wype!nienia w przysz!ym rozwoju kraju. Pozostawi! po sobie nie tylko 'lady materialne – towarzystwa, pisma, Dom Polski
czy gimnazjum polskie, ale te$ wiele wa$nych s!ów, jak chocia$by te: – Za solidarno#ci' i harmoni' duchowej i narodowej
pracy w narodzie musi i#( solidarno#(, harmonia, silne poczucie wspólno#ci narodowej, bez wzgl%du na ró"nic% wyzna$, politycznych przekona$, stronnictw.
Ks. Franciszek Michejda spoczywa
w swoim ukochanym Nawsiu.

WIES*AWA KONOPELSKA

Strona tytu!owa „Przyjaciela Ludu” z 1894 roku.

Pisz'c powy"szy tekst korzysta!am z ksi'"ki pt. „O wi%ksz' spraw%. Ks. Franciszek Michejda (1848-1921)”, wydanej przez Wydawnictwo „G!os )ycia”, Katowice 2013 r.
Z ksi'"ki tej pochodz' równie" zamieszczone w tek#cie ilustracje.
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Zawsze nasze stare listowie!
Zawsze zielony pó!wysep Florydy – zawsze bezcenna delta Luizjany – zawsze pola
bawe!ny Alabamy i Teksasu,
Zawsze z!ote wzgórza i kotliny Kalifornii, i srebrne góry Nowego Meksyku –
zawsze Kuba o !agodnym oddechu,
Zawsze obfito"# wzniesie$, z których wody sp!ywaj% do morza na Po!udniu, a po
S%siedzku wzniesienia, z których wody sp!ywaj% do mórz na Wschodzie i na
Zachodzie,
Obszar w osiemdziesi%tym trzecim roku tych Stanów: trzy i pó! miliona mil
kwadratowych,
Osiemna"cie tysi&cy mil wybrze'a, rzeki 'eglowne na d!ugo"ci trzydziestu
Tysi&cy mil,
Siedem milionów ró'nych rodzin i ta sama liczba miejsc zamieszkania – zawsze
tyle, i wi&cej, bo rodziny rozga!&ziaj% si& i p%czkuj%,
Zawsze wolny wybór i ró'norodno"# – zawsze kontynent Demokracji;
Zawsze prerie, pastwiska, lasy, wielkie Miasta, podró'nicy, Kanada, "niegi;
Zawsze te zwarte ziemie z pasem ogromnych, owalnych jezior zapi&tym na
biodrach;
Zawsze Zachód i muskularni tubylcy, coraz ich wi&cej, ludno"# przyjazna,
gro(na, ironiczna, gardz%ca naje(d(cami;
Wszystkie widoki, Po!udnie, Pó!noc, Wschód – wszystkie uczynki spe!niane i
pope!niane przez ca!y czas w obfito"ci,
Wszystkie charaktery, ruchy, wzrosty – niektóre dostrze'one, miriady
niedostrze'onych,
Przechadzam si& ulicami Manhattanu, gromadz& to wszystko,
Parowce p!yn%ce noc% w"ród lasów w o"lepiaj%cym blasku pochodni,
S!o$ce nad dolin% Susquehanny i nad dolinami Potomaku i Rappahannock, i dolinami
Roanoke Delaware,
Na pó!nocnym pustkowiu drapie'ne zwierz&ta nawiedzaj% wzgórza Adirondack albo
Ch!epcz% wod& w rzece Saginaw,
Porzucony przez stado ohar ko!ysze si& bezszelestnie na wodzie w samotnej
Zatoczce,
W oborze odpoczywaj% zmordowane 'niwami wo!y,
Daleko, na arktycznym lodzie, le'y senna samica morsa, w pobli'u igraj% jej
M!ode,
Jastrz%b 'egluje tam, gdzie cz!owiek jeszcze nie 'eglowa!, nad najdalszym
polarnym morzem, pomarszczonym, krystalicznym, otwartym, poza stref% lodów,
Okr&t mknie gnany przez burz&, przed nim rozbryzgi bia!ej piany,
Co robi si& w miastach na l%dzie sta!ym, gdy dzwony bij% pó!noc,
Odg!osy puszczy: wycie wilka, wrzask pumy, ochryp!y ryk !osia,
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Zim! – pod ciemnoniebieskim lodem jeziora Moosehead, a latem – w przezroczystej
wodzie wida", jak p#ywaj! wielkie pstr!gi,
w cieplejszym powietrzu obu Karolin, wysoko, nad koronami drzew, p#ynie wolno
spory, czarny myszo#ów,
W dole – czerwone cedry w girlandach brodatego mchu, sosny i cyprysy wyrastaj!ce
z bia#ego piachu pokrywaj!cego wielk! równin$,
Prymitywne #odzie p#yn!ce w dó# szerokiej Pedee, pn!cza, paso%yty o kolorowych
Kwiatach i jagodach, oplataj!ce pot$%ne drzewa,
Faluj!ca draperia na pe#nym %ycia d$bie, opadaj!ca do samej ziemi, poruszana
wiatrem bezg#o&nie,
Obozowisko osadników w Georgii tu% po zmroku, gotowanie wieczerzy, posilanie si$
bia#ych i czarnych,
Trzydzie&ci albo czterdzie&ci du%ych wozów, mu#y, byd#o, konie – przy %#obach,
Cienie i b#yski pod li&"mi starych sykomor, p#omienie i czarny dym unosz!cy
si$ k#$bami nad so&nin!;
Rybacy na po#udniu #owi! ryby, cie&niny i zatoczki wybrze%a Pó#nocnej Karoliny,
#owisko alozy i #owisko &ledzia, ogromny niewód, konie pracuj!ce
przy ko#owrotach na brzegu, biura rozrachunkowe, w$dzarnie i pakownie,
W g#$bokim lesie sosnowym z naci$" na drzewach ocieka %ywica, z której
Wyrabia si$ terpentyn$,
W destylarni pracuj! zdrowi Murzyni, Ziemia wokó# zas#ana resztkami so&niny;
W Tennessee i Kentucky niewolnicy trudz! si$ przy naw$glaniu, w ku'ni, przy
piecu albo przy #uskaniu kukurydzy,
W Wirginii syn plantatora wraca po d#ugiej nieobecno&ci, s$dziwa niania Mulatka
Wita go rado&nie i ca#uje,
O zmierzchu przewo'nicy chroni! si$ w swoich #odziach zacumowanych bezpiecznie
pod wysokim brzegiem,
M#odsi z nich ta(cz! przy d'wi$kach banjo albo skrzypek, inni siedz! na nadburciu
I pal! albo gadaj!,
Pó'nym popo#udniem przedrze'niacz, ameryka(ski na&ladowca, &piewa na Wielkich
Mokrad#ach,
Zielonkawa woda, wo( %ywicy, obfito&" mchu, cyprysy ja#owiec;
Na pó#nocy kompania m#odych m$%czyzn z Manhattanu wraca z wypadu wieczorem
do domu, w lufach muszkietów bukiety od kobiet;
Bawi!ce si$ dzieci, ch#opczyk &pi przytulony do ojca (rusza wargami! U&miecha si$
przez sen!),
Zwiadowca przemierzaj!cy konno równiny na zachód od Mississippi, wspina si$
na pagórek i rozgl!da wokó#;
)ycie w Kalifornii, brodaty górnik w roboczym ubraniu, wierna kalifornijska
przyja'(, #agodne powietrze, samotne, przydro%ne groby,
Pola bawe#ny w Teksasie, chaty Murzynów, poganiacze poganiaj!cy mu#y lub wo#y
ci!gn!ce prymitywne furmanki, stosy bel bawe#ny na brzegach rzek
i nabrze%ach;
Ogarnia to wszystko, raduje si$ i ro&nie Ameryka(ska Dusza, i jej dwie równe
Po#owy: Mi#o&" i Duma (albo Pycha);
W przesz#ych latach rozmowy pokojowe z irokeskimi tubylcami, fajka pokoju,
arbitra% i aprobata,
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Wódz wydmuchuje dym najpierw w gór! – w stron! s"o#ca, potem – ku ziemi,
Rytualny taniec skalpów, pomalowane twarze i gard"owe okrzyki,
Oddzia" wojowników wyrusza, d"ugi marsz, poruszaj$ si! bezszelestnie,
Id$ g!siego, wymachuj$ toporami, zaskoczenie, rze% nieprzyjació";
Wszystkie akty, sceny, zwyczaje, osoby, postawy tych Stanów, ka&da bez wyj$tku, drobina;
Rad w!druj! dró&kami i polami, polami Paumanok,
Obserwuj! spiralny, pokr!tny lot dwóch &ó"tych motylków, unosz$cych si! wysoko
w powietrzu,
Chy&a jaskó"ka, postrach owadów, podró&uj$ca jesieni$ na po"udnie i wracaj$ca
na pó"noc wczesn$ wiosn$,
M"ody wie'niak pod wieczór p!dzi stado krów, pokrzykuje, kiedy zwierz!ta zbaczaj$
Z drogi, by po&ywi( si! na poboczu,
Miejskie nabrze&a w Bostonie, Filadelfii, Baltimore, Charleston, Nowym Orleanie,
San Francisco,
Wyp"ywaj$ce statki, kiedy marynarze trudz$ si! przy kabestanie;
Wieczór – ja w pokoju – zachód s"o#ca,
Zachód s"o#ca w moim otwartym oknie, rój much unosz$cych si!, bujaj$cych
w powietrzu w 'rodku pokoju, 'migaj$cych w poprzek, w dó" i w gór!, rzucaj$cych
cienie-kropeczki na przeciwleg"$, nas"onecznion$ 'cian!;
Krzepka ameryka#ska matrona przemawia do s"uchaj$cych t"umów,
M!&czy%ni, kobiety, imigranci, powi$zania, obfito'(, indywidualno'( Stanów,
ka&dy dla siebie – kokosowe interesy,
fabryki, maszyny, si"y mechaniczne, ko"owrót, d%wignia, blok, wszystkie pewniki;
pewnik przestrzeni, wzrostu, wolno'ci, przysz"o'ci,
w przestrzeni – Sporady, rozproszone wyspy, gwiazdy; na twardym l$dzie –
krainy, moje krainy,
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O, krainy! wszystkie tak mi drogie – to, czym jeste!cie (cokolwiek to jest),
umieszczam na chybi" trafi" w tych pie!niach, staj# si# tego cz#!ci$,
czymkolwiek to jest,
Na po"udnie odlatuj# z piskiem, wolno trzepocz$c skrzyd"ami, z miriad$ mew
zimuj$cych na wybrze%ach Florydy,
Albo !miej# si#, podskakuj#, p"yn# z wiosennymi wodami Arkansas, Rio Grande,
Nueces, Brazos, Tombigbee, Red River, Saskatchawan czy Osage,
Albo na pó"nocy brodz# ze stadem bia"ych czapli w piachu p"ytkiej zatoki
Paumanok, szukaj$c robaków i wodnych ro!lin,
Albo wracam, ja, rajski ptak, !wiergocz$c triumfalnie, bo w"a!nie – dla zabawy –
Przebi"em dziobem wron# – wi#c !piewam triumfalnie,
Migruj$ce jesieni$ stado dzikich g#si przysiada na ziemi, by odpocz$&, wi#kszo!&
stada po%ywia si#, czujni stra%nicy trzymaj$cy wart# przechadzaj$ si#,
co jaki! czas zmieniani prze innych stra%ników – ja te% to po%ywiam si#, to
trzymam wart#,
W kanadyjskiej puszczy wielki jak wó" "o!, osaczony przez my!liwych, staje na
zadnich nogach i rozpaczliwie wymachuje przednimi, a kopyta ma ostre
jak no%e – ja te%, osaczony, broni# si# rozpaczliwie przed my!liwymi,
Na Manhattanie: ulice, pirsy, %egluga, magazyny i mnóstwo pracowników
w sklepach,
i ja te% z Manhattanu, !piewam o nim – i nie mniej ni% wszyscy inni jestem
jego cz#!ci$,
!piewam pie!' o Nich, o moich na zawsze zjednoczonych krainach – to one
w konieczny sposób sk"adaj$ si# na jedn$ to%samo!& mojego cia"a,
Narodziny, klimaty, trawa na pastwiskach Wielkich \Równin,
Miasta, porody, !mier&, zwierz#ta, produkty, wojna, dobro i z"o – to ja,
To wymieniaj$c, z wszystkimi szczegó"ami, tym starym listowiem dla Ameryki i
dla mnie, czy nie powinienem przekaza& tajemnicy tej unii, obdarowa& was
czym! podobnym?
Czy nie powinienem ofiarowa& wam, kimkolwiek jeste!cie, boskich li!ci, na które,
jak ja, zas"ugujecie?
Czy nie powinienem ja, który !piewam tutaj, zach#ci& was, aby!cie sami uk"adali
bukiety z tego niezrównanego listowia tych Stanów?
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Jak twierdzi, jego !ycie sk"ada si# z przypadków. Nad pierwszym wyjazdem
na wojn# nie zastanawia" si# d"ugo. Decyzj# o nim okre$la jako harcersko – przygodowo – gówniarsk% akcj#. Dzi$ jest jednym z najbardziej znanych i cenionych dziennikarzy w Polsce. Do dawnych czasów wraca w ksi%!kach. O trudach pracy korespondenta wojennego, przygodach i adrenalinie opowiada
MARCIN MELLER.

Wojna Mellera
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Anna Tokarz: Jak Meller trafi" pierwszy
raz na wojn#?
Marcin Meller: Mia!em dwadzie"cia trzy
i pó! roku. Na imprezie spotkali"my si#
z Krzysztofem Millerem. On ju$ wtedy je%dzi!
z Wojciechem Jagielskim. Spyta! mnie czy nie
skoczy!bym z nim do Afganistanu. Troch#
na zasadzie tak jak si# skacze nad morze. Trzeba przyzna&, $e byli"my troch# nietrze%wi, co
te$ mia!o swoje znaczenie. Nast#pnego dnia rano ju$ na trze%wo poszed!em do naczelnego Polityki zapyta& czy móg!bym jecha& do Afganistanu. W odpowiedzi us!ysza!em, $e to zbyt
w'ski temat. Za to dlaczego nie Afganistan z republikami post radzieckimi, Azja (rodkowa albo Zakaukazie, na którym wtedy si# ostro dzia!o. No to skoro Zakaukazie, prosz# bardzo.
Pojecha!em.
Mnie zawsze nosi!o. Mia!em sk!onno"ci
do dzia!a) ryzykownych. Do zadym ulicznych
jeszcze w ko)cówce komuny, czy do dzia!alno"ci nielegalnej. W zwi'zku z tym wyjazd
na wojn# wpisywa! si# w harcersko – przygodowo – gówniarsk' akcj#. No i pojecha!em.
Na miejscu okaza!o si#, $e daj# sobie rad# w terenie. Nie p#kam, ale jestem na tyle rozs'dny
by nie nabi& sobie guza. Jestem w stanie zorganizowa& sobie wszystko w takich miej-

scach, gdzie nic nie dzia!a!o i trzeba by!o polega& na w!asnym sprycie, nawi'zywaniu
kontaktów mi#dzyludzkich i kombinowaniu.
Do tego by!em w stanie to opisa& na tyle dobrze, $e redakcja chcia!a to drukowa&.
AT: Z mi"o$ci do historii czy adrenaliny?
MM: Do przygody. To, $e studiowa!em histori# bardziej przydawa!o si# przy zbieraniu
materia!ów, pisaniu i rozumieniu tego, co si#
dzieje. Terenowe przygody to adrenalina, ale
te$ ch#& popisania si#. W tym sensie, $e wróc# do Warszawy i opowiem jak to by!o. Nie
po dwudziestu paru latach, ale wtedy… Par#
tych czynników by!o.
AT: Jaki by" pierwszy wyjazd?
MM: Z jednej strony przera$aj'cy. Kiedy znalaz!em si# na wojnie, nagle okaza!o si#, $e nie
jest tak fajnie jak to wygl'da na filmach. Jest
okropnie. Mia!em dotkliwe poczucie, $e naprawd# mog# zgin'&. Tkwi!a we mnie "wiadomo"&,
$e jeszcze nie zd'$y!em po$y&, a zaraz mo$e si#
to sko)czy&. By!o równie$ poczucie kompletnej g!upoty. My"la!em: Po co mi to? (wiata nie
zbawi#, a mog# straci& $ycie. Kiedy si# wydosta!em z tarapatów mia!em silne uczucie, nieporównywalne z niczym innym: Yes, uda!o si"!
Kiedy nadarza!a si# kolejna opcja wyjazdu, robi!em to znowu.

AT: Ten pierwszy raz by" z przygotowaniem, prawda?
MM: Nie! Gdzie tam szkolenia? *adnych
szkole)! Potem, lata pó%niej, kiedy us!ysza!em
od znajomego, $e redakcja wys!a!a go na szkolenie do $o!nierzy, zrobi!em wielkie oczy.
Kiedy jecha!em w 1995 roku warunkiem by!o to, $e mam wzi'& kamizelk# kuloodporn'
i wydawa!o mi si# to komiczne. Wcze"niej nie
mia!em $adnych kamizelek, $adnego szkolenia. Wolna amerykanka i samowolka. Cokolwiek si# zdarzy.
Grzegorz Wagner: Afryk% zarazi" pana
Marcin Kydry&ski. Prosz# opowiedzie'
o tym pierwszym wyje(dzie. To by" zupe"nie
inny kontynent, inne miejsce.
MM: Jak wszystko w moim $yciu, to przypadkowa historia. Pami#tam jak dzi". Sylwester 1991/92, czyli zanim po raz pierwszy pojecha!em na wojn#. Sp#dzili"my go razem
na beznadziejnej imprezie w bilardowni.
Okropny sylwester. Nast#pnego dnia umówili"my si# w niby fast foodzie, który nazywa! si#
Chicken Land. Siedzieli"my nad sma$onym
kurczakiem i tak si# zastanawiali"my. Ja pracowa!em od kilku miesi#cy w Polityce, a on
w jakiej" gazecie, organizuj'c przy tym imprezy muzyczne – jazzowe. Generalnie to nam si#
troch# nudzi!o, wi#c my"leli"my, co by tu zrobi&. Przy tym kurczaku wymy"lili"my, $e pojedziemy dooko!a "wiata. On zawsze by! lepszy w planowaniu, bardziej pouk!adany, wi#c
wzi'! na siebie szukanie pieni#dzy i sponsorów.
Min'! rok. W tym czasie by!em na dwóch
woj nach, na Kau ka zie… A$ przy szed!
rok 1993. Nie dali"my rady zdoby& pieni#dzy
na podró$ dooko!a "wiata. Wtedy Kydryn
zmieni! decyzj#. Postanowi!, $e przejedziemy
Afryk#. Od Kairu po Kapsztad. Ca!'. Ja w tym
czasie pisa!em w Polityce i by!o mi z tym dobrze. Troch# wsi'k!em w warszawskie $ycie.
Którego" dnia, latem 1993 roku przyszed!
do mnie Marcin i powiedzia!, $e on ma ju$ pozbierane pieni'dze i w listopadzie chce ruszy&
do Afryki na pó! roku. Troch# go zwodzi!em.
Nie mia!em pieni#dzy, a w redakcji zarabia!em
tyle by prze$y&. Nie zostawa!o mi nic. To raz.
Dwa, by!em wtedy na przed!u$anej umowie,
nie mia!em $adnego punktu zaczepienia, a jednocze"nie dawano mi do zrozumienia, $e jak
jeszcze troch# popracuj#, to dostan# etat. Wiedzia!em, $e jak teraz wyjad# na pó! roku, to diabli wezm' ten etat w perspektywie. Nie wiedzia!em czy jak wróc# to mnie z powrotem
przyjm' na form# sta$ow'. Zacz'!em p#ka&.
Kydry)ski wtedy stwierdzi!, $e jedzie sam lub
znajdzie kogo" innego. Zd'$y! dogada& si# z nasz' wspóln' kole$ank' Olg' Stanis!awsk'. Ja
te$ podj'!em decyzj# o pozostaniu w Warszawie. Tak min#!o do listopada. Wpad!em do niego, gdy pod koniec miesi'ca robi!em bal przebiera)ców. Przynosz# mu zaproszenie, a on
mówi do mnie: – Eee… Tylko na to ci" sta# $eby zrobi# imprez", a do Afryki nie pojedziesz.
GW: Ambicja wzi#"a gór# nad rozs%dkiem?
MM: Tak mi nakopa! w honor, $e w tydzie),
mo$e dwa stan'!em na uszach i zorganizowa!em pieni'dze na wyjazd. Przeb!aga!em rodziców, obdzwoni!em znajomych. Uzbiera!em tyle, $eby by& w stanie ruszy&. W redakcji
powiedzieli, $e jak napisz# co" z Afryki to kupi' mi bilet. Do Kairu. W jedn' stron#. W ten
sposób to, czego nie by!em w stanie zrobi& w pó!
roku, zrobi!em w tydzie). Ósmego grudnia wylecia!em do Kairu nie wiedz'c dok!adnie, co nas
pó%niej czeka. Rewelacja!
Nie by!o Internetu. Nie wiedzieli"my, czy da
si# przejecha& z Kairu do Nairobi. To Kydryn
chodzi! po zlotach podró$ników, ale w roku 1993 w Polsce nie by!o nikogo, kto by przejecha! z Kairu do Nairobi. Nie wiedzieli"my czy
mo$na przejecha& przez Etiopi#. Wi#c by!o hej
przygodo! W redakcji zapytano czy mam jak
wróci&. Oczywi"cie odpowiedzia!em, $e tak,

cho! po prawdzie nie mia"em. Dopiero jak by"em w RPA to wys"a"em fax, #e bardzo chcia"bym wróci! do pracy, tylko nie mam jak. Troch$ si$ wkurzyli na moj% bezczelno&!, ale
wys"ali mi kas$ na powrót. Wróci"em. Dosta"em prac$ z powrotem, ale bez mo#liwo&ci etatu. Czyli znów by"em w punkcie wyj&cia.
AT: Co zastali!cie w Afryce?
MM: Afryk$ zastali&my.
AT: Jak"?
MM: Tak%, której dzi& ju# nie ma. To by"a
Afryka… Afryka wielu wojen i konfliktów.
Z drugiej strony, kraj mo#e nie dziki, bo to nieodpowiednie s"owo. Kiedy w 1994 roku,
w sporym etiopskim mie&cie Bahir Dar próbowa"em dodzwoni! si$ do domu i redakcji, siedzia"em dwa dni na poczcie by doczeka! si$
na po"%czenie. W ko'cu i tak nic nie s"ysza"em,
bo by"o takiej jako&ci. By"em tam dziewi$! lat
pó(niej i siedzia"em w kafejce internetowej czatuj%c ze znajomymi na ca"ym &wiecie. W 1994
roku w Etiopii by"em w miasteczku Aksum. Pami$tam hotelik z ogrodem na przedmie&ciach
miasta. Wróci"em tam w 2005, mo#e 2006 roku. Ogród na dalekich przedmie&ciach sta" si$
centrum jazgotliwego miasta. Kiedy& Afryka
by"a przygod%. Przez miesi%c nie by"o sk%d si$
odezwa!, ani dowiedzie! co dzieje si$ na &wiecie. Jedyny kontakt jaki mia"em, to ma"e radyjko, które dosta"em od brata babci. )apa"o &wiatowy serwis BBC. Tyle.
Przy wszystkich konfliktach, Afryka jest najszybciej rozwijaj%cym si$ kontynentem, startuj%c z poziomu totalnej biedy. W du#ej mierze cywilizuje si$, nie w sensie kulturalnym, ale
ekonomiczno-industrialnym. Jak byli&my wAfryce, chcieli&my koniecznie zobaczy! goryle górskie w Zairze. Mieli&my niesamowitego fuksa,
bo zobaczyli&my je pierwszego dnia i do tego by"o w&ród nich goryle niemowl$. P"acili&my
za to sto dolarów. Specjalnie pojechali&my
do Zairu, bo tam p"aci"o si$ i by"o w d#ungli a#
do skutku. Niedawno spotka"em Kydryna. Powiedzia" mi, #e teraz to kosztuje tysi%c dolarów.
To, co w latach dziewi$!dziesi%tych mo#na
by"o zrobi! za grosze, by"o improwizacj%, teraz
jest biznesem. Ja t$ pierwsz% Afryk$ przejecha"em maj%c dwa tysi%ce trzysta dolarów na pó"roczny transport, jedzenie i nocleg. Teraz za te
pieni%dze nie by"oby to wykonalne.
GW: Ile lat w sumie trwa#a taka tu#aczka po !wiecie?
MM: Lata dziewi$!dziesi%te sp$dzi"em
w po"owie w Polsce i w po"owie za granic%. To
nie by"a tylko Afryka. Rok w USA, liczne wyjazdy do Afryki, na Kaukaz, do Iranu czy Turcji. Najd"u#szy jednorazowy wyjazd to by"o
osiem, mo#e dziewi$! miesi$cy w Afryce. Jednym ci%giem.
AT: Ci$%ko by#o?
MM: I tak i nie. Brak pieni$dzy by" zawsze
najwi$kszym problemem i wszystko, co si$
z tym wi%za"o. Irytacja, która przez to mi towarzyszy"a. Mia"em takie momenty, d"ugie, tygodniowe, #e… nawet nie to, #e nie dojada"em,
bo co& tam jad"em… Pami$tam, #e w miejscowo&ci Gulu w Ugandzie, ca"ymi tygodniami by"o to samo. Rano pobudka. Za miasteczko, bo
tam by"y dzikie mangowce. Codziennie to mango. Obra!. Zje&!. Bach – &niadanko! Uwielbiam
mango, które u nas jest owocem luksusowym,
a tam patrzy"em na nie jakbym codziennie musia" je&! ziemniaki. By" taki bar, gdzie za dolara dostawa"o si$ misk$ ry#u i pikantny sos,
który bardzo lubi"em. Zaspokaja"em g"ód,
jednak czu"em si$ troch$ poirytowany, bo
ci%gle by"em na lekkim niedo#ywieniu. No
i ci%gle to samo. Oszale! mo#na by"o.
Spotyka"em dziennikarzy, którzy jechali
gdzie&, gdzie ja nie mog"em. Fakt, #e nie mog"em pozwoli! sobie na nic przyjemnego. To
by"o wkurzaj%ce. Natomiast poza tym by"o genialnie. Najlepszy czas w moim #yciu. Niczym
si$ nie przejmowa"em. *adnymi rachunkami,
które trzeba zap"aci! na czas. Tu nie by"o nic.

Mam gdzie& dojecha!, to jad$. Byleby znale(!
nocleg, zje&!, wys"a! tekst do Polski. Nie mia"em #adnych zobowi%za' – totalna wolno&!.
Budz$ si$ rano i mo#e pojad$ do Zairu, mo#e
do Etiopii, a mo#e zostan$ w tym miejscu dwa
tygodnie i napij$ si$ piwa z przyjezdnymi.
AT: Opowiada pan o tym, jak o fantastycznej przygodzie. A tam ca#y czas miny,
bomby…
MM: Nie, nie, nie! Nie ca"y czas. Mo#e si$
zdarzy! tak, #e tego samego dnia jest bombardowanie, a wieczorem superimpreza. To mo#e
dziwnie brzmi jak si$ opowiada. Cz$sto pytali
mnie: – Tu zgin!li ludzie, a wy si! wieczorem bawicie? No tak! Bo prze#yli&my. Czy# nie by" to
&wietny powód #eby si$ bawi!? To nie by"a #adna ekstatyczna zabawa. Kto& wyci%gn%" zamelinowan% butelk$ whisky, a by"o nas 15 osób.
+miechu by"o co niemiara. Te sytuacje na pewno wi%#% si$ z tym, #e im by"y bardziej hardcorowe zdarzenia, tym silniejsze by"o odreagowanie. Wydarzenia czysto wojenne by"y
mniejszo&ci%. Jak by"em trzy miesi%ce w Ugandzie to powiedzmy, #e mo#e pó"tora miesi%ca siedzia"em w strefie zagro#enia, gdzie dzia"ali
partyzanci. Mniejszo&! czasu sp$dza"em w zupe"nie wysuni$tej wiosce czy transporcie. Wokó" Gulu trwa"y walki, ale prawdopodobie'stwo,
#e stanie mi si$ krzywda by"o ma"e. Generalnie
to nie by"o tak, #e sp$dza"em miesi%c w piwnicy w bombardowanym mie&cie. Nie. By"o raczej
tak, #e co& si$ dzia"o i potem odskakiwa"em
do miejsca, gdzie nie by"o zagro#enia #ycia.
GW: Zda rza #y si$ mo men ty du %e go
strachu?
MM: Tak. Z tym #e momenty du#ego stresu by"y krótkie. Kiedy strzelali, nie by"o czasu na my&lenie. Bardziej wyka'czaj%ce, streso gen ne by "y hi sto rie ta kie, jak jaz da
z konwojem w pó"nocnej Ugandzie. Nigdy nie
wiadomo co si$ za chwil$ wydarzy. Czy kto&
wyskoczy – nie wyskoczy. Doje#d#ali&my do
jakiej& wioski afryka'skiej. Gdzie& jeden pawilonik, miejscowa szko"a. Mieli&my &wiadomo&!, #e mogli tam wpa&!. To by"o wyka'czaj%ce. Nie wiemy co si$ stanie, a jutro nie b$dzie
inaczej, bo b$dziemy robi! to samo. To sto razy gorsze ni# bombardowanie, bo po nim wiadomo, #e jest spokój. W Jugos"awii z polskimi #o"nierzami, mia"em tak% sytuacj$, #e
pomylili drog$ i nie wiedzieli czy trasa jest zaminowana czy nie!
AT: Albo ucieczka przez pole minowe…
MM: To w"a&nie by"o inaczej. Wtedy trzeba by"o zapieprza!. Nie by"o czasu na my&lenie i wiedzia"em gdzie jest koniec. Kilkaset metrów dalej by"y jakie& drzewa i zabudowania.
Dobiegniesz tam, spoko. Bieg przez pole minowe to "adne osi%gni$cie. De facto pierwszy
raz na linii frontu w Karabachu.
GW: Co dzisiaj musia#oby si$ zdarzy&, %eby zdecydowa# si$ pan pojecha& w taki rejon?
MM: W rejon, kto wie? Zobaczymy, co wymy&l$ na nast$pn% ksi%#k$. Ale tak #eby pojecha! na lini$ frontu, to nie. Wychodz$ z za"o#enia, #e swoj% pul$ szcz$&cia ju# wyczerpa"em.
Mam rodzin$, ma"e dziecko. Nie nale#y kusi!
losu ponad miar$. Jak kto& jest m"odszy i ma
ochot$, prosz$ bardzo! Ja chyba nawet kilkukrotnie wyczerpa"em pul$ szcz$&cia jak na jedno #ycie, tak#e dzi$ki. Swoje odrobi"em.
AT: To by# sposób na %ycie?
MM: By". Jak si$ mia"o dwadzie&cia par$ lat.
AT: Wielu korespondentów mówi, %e
wojna prowadzi albo do !mierci, albo
do psychiatryka…
MM: Krzysiek Miller wyl%dowa" w psychiatryku. *ona Jagielskiego musia"a si$ leczy!. Napisa"a ksi%#k$ o syndromie stresu bojowego, który ona prze#ywa"a. U mnie potoczy"o si$ inaczej.
Pewnie dlatego, #e wcze&nie odpad"em. Such%
nog% przebrn%"em i nie zostawi"o to na mnie #adnego &ladu. Chyba…
AT: Mo%na przyzwyczai& si$ do patrzenia
na !mier&?

MM: To jest kwestia ilo&ci. W tym wypadku ilo&! przechodzi w jako&!. To, co ja widzia"em… Widzia"em niewiele. Trupy, które zobaczy"em nie &ni"y mi si$ po nocach. Nie wiem,
co by by"o gdyby by"o ich o wiele wi$cej. Nie
mia"em historii w stylu tych, które opowiadali
mi znajomi dziennikarze. Gdzie& w Rwandzie
cz"owiek wyszed" z domu i si$ przewróci"
o kup$ zw"ok l%duj%c na czyich& twarzach. Mnie
si$ co& takiego nie zdarzy"o. Zreszt% chrzani! korespondentów! Ludzie prze#ywaj% swoje wojny. Jedni nie potrafi% sobie poradzi! z tym
do ko'ca #ycia. U innych nie pozastawiaj% &ladu. Przynajmniej na pozór. Wszyscy moi dziadkowie i ich powinowaci prze#yli wojn$ w mniej
lub bardziej tragicznych okoliczno&ciach. Nigdy
to jednak nie by"o tematem tabu i czym&, co ich
przyt"acza"o.
AT: Jak to jest z etyk" dziennikarsk" w takich chwilach? Na wojnie kr$gos#up moralny musi by& bardziej elastyczny? Przypomnij my so bie cho& by hi sto ri$ Ke vi na
Cartera, który jest autorem zdj$cia umieraj"cej z g#odu dziewczynki i s$pa czyhaj"cego na jej %ycie.
MM: I zap"aci" najwy#sz% cen$, pope"ni" samobójstwo. Inna sprawa, #e tak naprawd$ by"
cz"owiekiem o delikatnej psychice, zupe"nie
nieprzygotowanym na krytyk$ jaka spad"a
na niego. Na pewno cena jak% zap"aci", by"a
zbyt wysoka. Sam sta" si$ ofiar% wojny. Zreszt% ze s"ynnego Klubu Bang Bang, do którego
nale#a" Carter, #yje w ca"o&ci ju# tylko Greg
Marinovich. Ken Oosterbroek zgin%" jeszcze
przed upadkiem apartheidu, a Joao Silva niedawno straci" obydwie nogi na minie w Afganistanie. To te# co& mówi.
GW: Która wyprawa pozosta#a najd#u%ej
w pami$ci?
MM: Wi$kszo&! z nich pami$tam doskonale… Mo#e jest to historia, której nie ma w tej
ksi%#ce. Opisa"em j% w Gaumard"os! Opowie#ci
z Gruzji. Dzia"o si$ to na statku z uchod(cami
na Morzu Czarnym. Pami$tam, by" koniec pa(dziernika 1992 roku. Na statku kilkuset uchod(ców. Szala" olbrzymi sztorm, a nasz statek zacz%"
ton%!. Radio Soczi poda"o, #e on ju# zaton%". Jakie& niemo#liwe rzeczy tam si$ dzia"y…
GW: Kiedy i dok"d pojecha# pan po raz
ostatni jako korespondent wojenny? Czy wiedzia# pan, %e b$dzie to ostatnia tego typu podró%? Jakie wspomnienia si$ z ni" wi"%"?
MM: Chyba w 1999 w Albanii na granicy
z Kosowem, cho! to by" delikatny wyjazd. S"ycha! by"o artyleri$, #o"nierze byli upierdliwi,
ale w sumie grzecznie.
AT: Mi!dzy wariatami jest splotem miejsc
i ludzi. Które z miejsc by#o najbardziej wariackie?
MM: Chyba autokar i prom z kibolami Legii z wyprawy do Goeteborga. By"y miejsca
gro(niejsze, dziwniejsze, bardziej egzotyczne,
ale je&li mówimy o wariackim, to w"a&nie chyba szczególnie prom, gdy p"yn$li&my z Ystad
do +winouj&cia, &wi$tuj%c pierwszy polski
awans do Ligi Mistrzów.
AT: Na spotkaniu autorskim w Bibliotece 'l"skiej w Katowicach, mówi# pan, %e si$gaj"c do swoich starych tekstów widzia# siebie sprzed lat. No w#a!nie, jaki by# wtedy
Marcin Meller?
MM: Jak PZPR wedle genera"a Jaruzelskiego: ten sam, ale nie taki sam!
GW: Co da#a panu wojna?
MM: Do&wiadczenie i par$ reporta#y. By"em, widzia"em, wiem jak wygl%da. Chyba #adnej warto&ci dodanej.
GW: Kim w tej chwi li jest Marcin
Meller?
MM: Dziennikarzem szukaj%cym pomys"u
na now% ksi%#k$.

Rozmawiali:
ANNA TOKARZ
GRZEGORZ WAGNER
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we krzewi# patriotyzm i wiar% w odzyskanie niepodleg$o&ci. Taki by$ rok 1913,
ostatni przed wybuchem wielkiej wojny,
o któr# w Litanii Pielgrzymskiej modli$ si%
Mickiewicz. W tym roku urodzili si%: Edmund Jan Osma"czyk, Zbyszko Bednorz
i Jerzy Kozarzewski z rodu Norwidów,
zwi#zani z pejza!em kulturowym (l#ska
Opolskiego. W setn# rocznic% urodzin wybitnych postaci, podczas uroczysto&ci
i przedsi%wzi%' kulturalnych, wspominali
ich wdzi%czni mieszka"cy województwa
opolskiego.

Cum tacent, clamant
lekro' przechodz% &cie!k# otulaj#c#
Iwiam
Wzgórze Uniwersyteckie, pozostaza sob# zgie$k miasta. Abstrakcyj-

Edmund J. Osma&czyk na Krakowskim Przedmie$ciu, Warszawa, 11.5.1936 r.

Edmund Jan Osma"czyk,
Zbyszko Bednorz,
Jerzy Kozarzewski

in memoriam

JANUSZ
WÓJCIK

przypomnienia, cytaty, refleksje na zako"czenie
opolskich obchodów setnej rocznicy urodzin
Pary!u jeszcze belle époque kusi
urokami !ycia, a cesarski Wiede"
W
przyci#ga wielokulturowe t$umy, ale fatum
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zawis$o nad Habsburgami, znad Sarajewa
w stron% Höfburga nadci#gaj# czarne
chmury. Na promenadach europejskich
stolic orkiestry d%te jeszcze graj# weso$e
melodie, ale za kilkana&cie miesi%cy
w takt wojskowych marszy, genera$owie
poprowadz# na &mier' miliony ludzi
przebranych w mundury... tymczasem

Szyfman, na otwarcie Teatru Polskiego
w Warszawie, re!yseruje Irydiona Krasi"skiego z plejad# aktorów: Leszczy"ski,
W%grzyn, Wysocka, Zelwerowicz. Cracovia zdoby$a mistrzostwo Galicji w pi$ce
no!nej, a Messalka z Józefem Redo po raz
pierwszy w Polsce ta"cz# na scenie – taniec w najwy!szym stopniu nieprzyzwoity – jak zgodnie pot%piali tango: londy"ski The Times, cesarz niemiecki i papie!.
W zaborach polskie organizacje narodo-

ny czas przybiera tutaj realne kszta$ty:
granitu, br#zu, piaskowca. Spogl#daj#c
na mijane rze)by i pomniki, przywo$uj% $aci"sk# sentencj%: Cum tacent, clamant (kiedy milcz", krzycz"; ich milczenie jest wymowne). Cyceron w trzech
s$o wach ge nial nie od s$o ni$ se kre ty
gwiazd i kamieni. Dalej, lekko pod gór%, mostkiem $#cz#cym dwa brzegi, dwa
&wiaty, ponad ledwie zauwa!aln# fos#,
wznosz#cego si% tutaj niegdy& górnego
Zamku. Po prawej stronie kolumna z figur# &w. Krzysztofa, patrona podró!ników, &wiadectwo dawnej &wietno&ci pa$acu w Kopicach. Po lewej Osiecka
z plikiem wierszy, Grotowski spogl#daj#cy za horyzont, Niemen z gitar#, student Grechuta i dwaj panowie Wasowski-Przybora, wytworni w cylindrach.
Przysiedli na $aweczkach albo stoj#
przed Alma Mater Opoliensis, tylko
spó)niony Jonasz Kofta wchodzi schodami do panteonu polskiej piosenki,
wzniesionego przez prof. Stanis$awa
S$awomira Niciej%. Br#zowe postacie,
wspomnienie Festiwali Piosenki Polskiej, znikaj# za drzewami kiedy zbli!am
si% do ko&cio$a na Górce (Matki Boskiej
Bolesnej i &w. Wojciecha). Przechodnie
mijaj# w po&piechu ten przyko&cielny zak#tek, zazwyczaj nie zwracaj#c uwagi
na horyzontalnie po$o!one kamienne
p$yty. Pod pierwsz# spoczywa ks. pra$at
Wac$aw Kucharz, urodzony w Stanis$awowie, a pod drug# Edmund Jan Osma"czyk, dziennikarz, publicysta i polityk.
Mikrokosmos &l#sko-kresowej pami%ci,
dwa epitafia, dwa kamienie z sentencji
Cycerona, opowiadaj# pogmatwane dzieje mieszka"ców (l#ska Opolskiego…

Wolno!" jest s#oneczna...
sma"czyk ju! podczas studiów uniO
wersyteckich (historia w Warszawie,
dziennikarstwo w Berlinie) wykazywa$ si%

wieloma talentami m. in. jako dzia$acz
Zwi#zku Polaków w Niemczech, szef jego Centrali Prasowej i redaktor polskich
czasopism: M#ody Polak w Niemczech,
Naród, Polak w Niemczech, Zdrój. Gdy
mia$ zaledwie 24 lata zapisa$ s$owa deklaracji, które mog$y stanowi' credo wielu
Rod$aków: – Dla jasno$ci stwierdzam: jestem rocznik 1913. Urodzi#em si% w powiecie strze li& skim na 'l" sku Dol nym
(Deutsch Jägiel – Jagielno). (yj% stale

Rod!o znak braterstwa
oznacza? Rod$o jest to has$o,
–
Co
które mówi: „Jeste%my Polakami, nale#ymy do narodu polskiego, któ-

rego kultury kolebk" jest Kraków, wiern" rzek" Wis$a. Te dwie si$y to Rod$o,
które nie jest ani herbem ani god$em, ale
symbolem naszego pochodzenia i $"czno%ci naszej z ca$ym narodem polskim
i jego dusz"” – cytowa! komentarz
Osma& czy ka Sta ni s!aw Wa sy lew ski
w zbiorze esejów „Na (l%sku Opolskim„(Katowice, 1937), ukazuj%cym
polskie dziedzictwo kulturowe i dzia!alno#$ Polaków na obszarze (l%ska, który przypad! Niemcom po plebiscycie.
Wobec hitlerowskiego terroru cz!onkowie ZPwN m.in. dzia!acze plebiscytowi,
weterani powsta& #l%skich, duchowie&stwo, harcerze – wykazali si" odwag%
i hartem ducha, broni%c nie tylko swoich praw, ale tak'e innych mniejszo#ci
narodowych, a szczególnie bliskich im
Serbo!u'yczan. Nie ugi"li si" równie'
wobec narzucania im symboliki nazistowskiej, dlatego postanowili stworzy$ swój odr"bny znak. Symbol graficzny opracowa!a Janina K!opocka, za#
Osma&czyk jego nazw", !%cz%c genialnie dwa s!owa – Rodzina i God$o, zachowuj%c rodowód organizacji, sprytnie
obeszli hitlerowskie przepisy. Rod!o,
ukazuj%ce bieg Wis!y i Kraków, sta!o si"
znakiem braterstwa i wi"zi z Macierz%,
a Pi"$ Prawd Polaków: – Jeste%my Po-

Fot. z archiwum Muzeum )l"ska Opolskiego

w pa!stwie niemieckim. Paszport mam
niemiecki, serce polskie. Ani nacjonalist",
ani komunist", ani faszyst", ani socjalist",
ani narodowcem, ani pa!stwowcem, ani
#adnym innym „... ist"”, czy „... owcem”
nie jestem. Jestem Polakiem… tak rozpoczyna! si" wst"p do debiutanckiego tomu
„Wolno#$ jest s!oneczna” (Opole, 1937),
zawieraj%cego m!odzie&cze wiersze nacechowane patriotyzmem, mi!o#ci%, wiele
strof serdecznych zadedykowa! ukochanemu miastu:
Na rynku, pochylonym ku rzece mej
– Odrze
Oddycham s$owem #ywym po%ród
braci moich.
Mowy codziennej s$ucham i dziwnie mi
dobrze,
Chocia# obco%& szyldami miasto
niepokoi...
… Moim jeste% Opole, w tobie s$owo
moje!
S$owo niezwyci'#one, jak wszystko,
co polskie.
– Oto na ziemi Ojców s$owem #ywym
stoj'! –
Miasto moje – Opole – jak#e% ty
opolskie.
Opole nie by!o jego przelotn% mi!o#ci%,
ale dozgonn% (dos!ownie), miejscem ukochanym, do którego powraca! z wielu podró'y i gdzie zgodnie ze swoj% ostatni%
wol% pozosta! na wzgórzu przy ko#ciele
Mat ki Bo skiej Bo le snej. Za rów no
na ok!ad ce pierw sze go to mi ku, jak
i na ok!adce ostatniej ksi"gi, kamiennej
p!ycie – umieszczono Rod!o – szczególny znak, którego by! wspó!autorem i który sta! si" kod% jego 'ycia.

Ostatnie zdj'cie Edmunda J. Oma!czyka,
15.5.1989 r.

lakami. Wiara Ojców naszych jest wiar" naszych dzieci. Polak Polakowi Bratem! Co dzie! Polak Narodowi s$u#y.
Polska Matk" nasz", nie wolno mówi&
o Matce (le – do dzi# stanowi wzruszaj%cy akt mi!o#ci Ojczyzny i troski o dobro wspólne wszystkich Polaków, zarówno w kraju jak i na obczy)nie. Prawdy
przyj"to podczas I Kongresu Polaków
(6. III. 1938), do brunatnego Berlina
przyjecha!o wówczas blisko pi"$ tysi"cy delegatów (m.in. ze (l%ska Opolskiego, Mazur, Kaszub, Warmii, Westfalii
i Nadrenii). Rozg!o#nia Deutschlandsender na zlecenie Polskiego Radia mia!a
nagra$ przebieg Kongresu, ale organizatorzy s!usznie przewidywali, 'e Gestapo do tego nie dopu#ci, dlatego redaktor
Osma&czyk potajemnie nagrywa relacj",
któr% po kilku dniach z Warszawy nadaje Polskie Radio, wzbudzaj%c w#ciek!o#$
hitlerowców…

Sprawy Polaków
odczas okupacji Osma&czyk dzia!a
w konspiracji, a po wybuchu PowstaP
nia Warszawskiego walczy mikrofonem

i piórem, nadaj%c codzienne audycje
na antenie powsta&czego radia. Do#wiadczenia zwi%zane z zag!ad% stolicy spot"gowa!a #mier$ jego synka. Po kilku miesi%cach, zapisuje s!owa: Zawsze b'dziemy
narwani i g$upi. Powstanie wybuch$o
za wcze%nie. Chciano uprzedzi& Moskali,
ale nie porozumiano si' z nikim, ani
z Rosj", ani z Angli", ani ze Stanami Zjednoczonymi. Nie zagwarantowali%my sobie
pomocy, ufaj"c w kawaleryjsk" szabelk'.
Za ambicje jednego czy trzech ludzi zap$acili%my #yciem stu tysi'cy i zniszczeniem
centrum naszego dynamizmu politycznego, gospodarczego i kulturalnego – tak powstaj% pierwsze zapisy „Sprawy Polaków”... Pe!ni%c funkcj" korespondenta
wojennego relacjonuje zdobycie Berlina,
konferencj" poczdamsk% i proces norymberski. Sta! si" cz!owiekiem dojrza-

!ym, wizjonerem z ch!odnym umys!em
analityka, opisuj%cym z!o'one polskie
problemy na tle wspó!czesnego #wiata. Pisz%c „Sprawy Polaków” kieruje si" poczuciem odpowiedzialno#ci za losy wyniszczonego narodu, nie oczekuj%c na poklask,
wylewa! na rozpalone polskie g!owy kube! zimnej wody – Anglicy i Amerykanie
#yj" dzi'ki pracy milionów, a Polacy
dzi'ki %mierci milionów. Sprzeciwia! si"
wizji martyrologicznego trwania Polaków,
a tak'e mierzenia patriotyzmu tylko miar% przelanej krwi. Przekonywa!, 'e trzeba sko&czy$ z patetycznym imperatywem
„do krwi ostatniej” – ani jednej kropli krwi
polskiej wi'cej. Przypomina! naiwnym, 'e
banki #wiata za przelan% krew nam nie zap!ac% i nie wymachiwa! triumfalnie chor%giewk% na gruzach Trzeciej Rzeszy,
tylko wzywa! do natychmiastowej pracy
na rzecz odbudowy silnej gospodarki. Stawiaj%c tez" o szybkim powrocie Niemiec
do roli pot"gi i lidera Europy, z obaw% pyta! – czy dorównamy? – Niemcy, oboj'tnie w jakiej strefie, odrzucaj" w$asn" win' i z za ci' to %ci" pra cu j", pra cu j"
nad odbudowaniem kraju. Polacy, oboj'tnie w Kraju czy na Emigracji, lew" r'k"
bij" si' w piersi, praw" wskazuj" winowajców w%ród innych narodów i m'cz"c si'
bardzo gadaniem o losach Ojczyzny
i %wiata, s" co najmniej dwakro& mniej
produktywni ni# Niemcy. Podkre#la!, 'e
wydajna praca stanowi o dobrobycie pa&stwa i jego obywateli. – Praca! Praca!
Praca!.. zatytu!owa! ko&cowy rozdzia!
„Sprawy Polaków”. Niepopularne by!o to
nawo!ywanie w kraju, gdzie od wieków
do mi no wa !o za wo !a nie – Do bro ni!
Do broni! Ksi%'ka wzbudzi!a 'ywe dyskusje, by!a kontrowersyjna, burzy!a wiele narodowych mitów. Komuni#ci uznali
j% za niebezpieczn% i wycofali z obiegu,
przeznaczaj%c na przemia! (wcze#niej
na twórczo#$ Osma&czyka wyrok wyda!o Gestapo). W naszej historii g!osy podejmuj%ce rozrachunek z wadami narodowymi zakrzykiwano b%d) pomijano.
„Sprawy Polaków” nie doczeka!y si" nowego wydania po zmianach ustrojowych
w 1989 roku. Czy'by znowu ksi%'ka
mog!aby zach"ci$ do krytycznego my#lenia? A mo'e w naszych realiach nie ma ju'
miejsca na dyskurs o najwa'niejszych
sprawach Polaków? Wspomniana ksi%'ka powinna stanowi$ lektur" osób podejmuj%cych dzia!alno#$ publiczn% (niemal
obowi%zkow% dla pos!ów, ministrów i senatorów)... W 1946 roku „Sprawami Polaków” zainteresowa!a si" dziewczyna
z Nikiszowca, pracuj%c% jako goniec
w Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Cz"sto odbiera!a dla biskupów nowo#ci z ksi"garni, po czym w drodze powrotnej ukradkiem wchodzi!a do ko#cio!a i w ciszy
sp"dza!a czas na ciekawej lekturze. Podczas pó)niejszych egzaminów, na pytanie
jakie ksi%'ki ostatnio przeczyta!a, omówi!a „Sprawy Polaków”, wzbudzaj%c komisj" w zdumienie. Prof. Dorota Simonides
wspomina o tym w autobiografii „Szcz"#cie w gar#ci” (Opole, 2012). Zapewne
tamta lektura przes%dzi!a o 'yciowym sukcesie dziewczyny, która z familoków pow"drowa!a na uniwersyteckie i polityczne salony.
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W latach PRL
wojnie kariera Osma!czyka naPo
biera rozmachu, zostaje korespondentem zagranicznym polskiej prasy i ra-

!lady pami"ci owocuj#cej
ulminacyjnym punktem rocznicoK
wych obchodów by$a prezentacja
opolskiej wystawy Edmund Jan Osma%-

czyk (1913–1989) – w setn! rocznic"
urodzin. W gmachu Sejmu RP jej uroczystego otwarcia dokona$a Jolanta Klimowicz (wdowa po Edmundzie) wspólnie
z marsza$kiem Senatu RP B. Borusewiczem i wicemarsza$kiem Sejmu RP C.
Grabarczykiem, z udzia$em opolskich
parlamentarzystów, cz$onków Zarz"du

Fot. Violetta Ruszczewska, z materia$ów UMWO

dia, pocz"tkowo w Niemczech, a nast#pnie
w Ameryce Pó$nocnej i Po$udniowej. Jednocze%nie przez pi#& kadencji sprawuje
mandat poselski, pe$ni"c wiele wa'nych
funkcji na forum krajowym i mi#dzynarodowym. Otrzymuje tytu$y doktora honoris causa Uniwersytetu (l"skiego i Uniwersytetu Wroc$awskiego, a tak'e wiele
nagród i odznacze! pa!stwowych. Prowadzi$ intensywn" dzia$alno%& publicystyczn" i naukow", spod jego pióra wysz$o wiele cenionych publikacji, zwie!czonych
Encyklopedi! ONZ i stosunków mi"dzynarodowych, która przynios$a autorowi rozg$os mi#dzynarodowy. W 1989 roku zostaje cz$onkiem Komitetu Obywatelskiego,
bierze udzia$ w negocjacjach Okr"g$ego
Sto$u i zostaje senatorem Ziemi Opolskiej...
Kilkana%cie lat po %mierci Osma!czyka jego dzia$alno%& w PRL sta$a si# powodem
do oskar'e! o „kolaboracj#”, stawianych
w kr#gu opolskim przez osoby o niewielkim dorobku 'yciowym i wielkich ambicjach politycznych. Zapewne nie warto by$oby o tym wspomina&, ale w obronie
Osma!czyka stanowczo wyst"pili profesorowie: Stanis$aw Nicieja, Dorota Simonides i Franciszek Marek. Przypominaj"c
zas$ugi senatora Ziemi Opolskiej, wyja%niali motywy jego dzia$alno%ci, docieraj"c
do szerokich kr#gów spo$ecze!stwa, które nie zna biografii autora Encyklopedii
ONZ. Aby obiektywnie oceni& postaw#
Osma!czyka w tamtym czasie, nale'y
spojrze& na jego dzia$alno%& przez pryzmat
Rod$a i Prawd Polaków, sk"d bra$a si# jego zdecydowanie propa!stwowa postawa.
Warto przypomnie&, 'e przyszed$ na %wiat
i sp#dzi$ m$odo%& w pa!stwie niemieckim,
gdzie trzeba by$o mie& odwag# w czasach
hitlerowskich – sk$adaj"c deklaracje – jestem Polakiem. O swojej Ojczy)nie %ni$
i marzy$, a kiedy odradza$a si# z ruin w kr#gu obcej dominacji – nie mia$ innego pa!stwa, dlatego skupi$ si# na pozytywistycznej pracy dla swojego narodu. Mówi$:
trudno kolaborowa# z w$asnym pa%stwem,

albo nawi"zuj"c do swojej obecno%ci
w Sejmie – nieobecni racji nie maj!.
W parlamencie zabiega$ o sprawy Polaków
zagranic" i przebywaj"cych na emigracji,
apelowa$ o zapewnienie stabilnej warto%ci
z$otówki. W latach siedemdziesi"tych
protestowa$ przeciw usuwaniu z 'ycia
spo$ecznego powsta!ców %l"skich i Rod$aków, a tak'e przeciw tzw. „akcji $"czenia
rodzin”, kiedy Gierek za kredyty przehandlowa$ do Niemiec tysi"ce (l"zaków, bez
prawa powrotu w rodzinne strony. Prof.
Franciszek Marek zwraca$ równie' uwag# na fakt, 'e Osma!czyk pojmowa$ i ocenia$ dzieje Polski z pozycji Odry, a nie Wis$y, za% na zarzuty o spolegliwo%ci wobec
ZSRR, odpowiada$: by$ przeciwnikiem
teorii dwóch wrogów. Po wprowadzeniu
stanu wojennego g$osowa$ w Sejmie przeciw likwidacji NSZZ Solidarno%&, wspólnie z nielicznym gronem pos$ów, w%ród
których by$a Dorota Simonides, jedna
z pierwszych czytelniczek „Sprawy Polaków”. Dla po%piesznych oskar'ycieli, nie
znaj"cych dog$#bnie 'yciorysu Osma!czyka, staje si# on $atwym celem, po %mierci
nie mo'e ju' sam si# broni& ani niczego dopowiedzie&. Dzi% bez wi#kszego trudu
w szatach Katona, mo'na oskar'a& i wyg$asza& moralitety, przymiotnikowego patrioty. Nie trzeba za to p$aci& poniewierk", wi#zieniem, utrat" 'ycia.
Edmund Osma!czyk za swoje wybory – Rod$aka, konspiratora, 'o$nierza
AK, patrioty – ryzykowa$ w$asnym 'yciem. W PRL jako jeden z nielicznych,
bezpartyjnych pos$ów i publicystów, potrafi$ i%& pod pr"d i mie& w$asne zdanie.
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Harcerze na warcie przy grobie Edmunda J. Oma%czyka w setn! rocznic" urodzin. Opole, 13.8.2013 r.

Województwa Opolskiego, dyrektorów
opolskich instytucji kultury. 10 VIII 2013
r. uroczysto%ci rocznicowe rozpocz#$a
msza %wi#ta w intencji %p. E. J. Osma!czyka w ko%ciele „na Górce”, po czym
na jego grobie zapalono znicze i z$o'ono
kwia ty. Na st#p nie, oko licz no %cio wa
wystawa zosta$a zaprezentowana opolskiej
publiczno%ci przed Ratuszem. Oficjalnego otwarcia dokonali: Jolanta Klimowicz i mar sza $ek wo je wódz twa
opolskiego Józef Sebesta. W%ród zgromadzonych obecni byli: prof. Dorota Simonides, prof. Franciszek Marek, prof. Janina Haj duk -Ni ja kow ska, dr Adam
Wierci!ski, red. Edward Pochro!, dyr.
M(O Urszula Zaj"czkowska, przedstawiciele w$adz samorz"dowych. Po otwarciu
wystawy g$os zabra$a prof. Dorota Simonides: Edmund Osma%czyk dla sprawy
Polski i &l!ska skoczy$by w ogie% i poszed$
do samego piek$a… postawi" osobi'cie pomnik jego krytykom, gdy zrobi! chocia(
promil tego, co On zrobi$ dla Ojczyzny
i &l!ska Opolskiego… by$ niezwyk$! osob!, która zostawi$a po sobie ogromne dzie$o. Powinni'my cz"'ciej przypomina#,
ile wszyscy Jemu zawdzi"czamy. Wzruszona Jolanta Klimowicz wspomina$a: Prze(yli'my razem trzydzie'ci lat i ca$y ten
czas, cho# mieszkali'my w Warszawie,
uczy$am si" od niego Opola i &l!ska. Porz!dkuj!c jego archiwum znalaz$am wiele ciekawych, jeszcze nieopublikowanych
prac i mam nadzieje, (e zdo$am nimi kogo' zainteresowa#, kto pozwoli na ich zachowanie. (ladów i pami"tek po Edmundzie Osma!czyku w Opolu zachowa$o
si# wiele. Muzeum (l"ska Opolskiego
przechowuje legendarne eksponaty: Leksykon Polactwa w Niemczech i album p$ytowy z nagraniami I Kongresu Polaków
w Niemczech. Leksykon pod redakcj"
Osma!czyka zawiera$ wykaz miejscowo%ci zamieszka$ych przez Polaków (ze
spisów pruskich XIX i XX wieku), uzupe$niony o list# polskich pami"tek. Drugim unikatowym eksponatem jest pi#ciop$ytowy album z nagraniami I Kongresu
Po la ków, za re je stro wa ny mi przez
redaktora Osma!czyka. Pok$osiem rocznicowych obchodów by$y kolejne, miejsko -uni wer sy tec kie przed si# wzi# cia.
W Filharmonii Opolskiej podczas koncertu „Opolanie w ho$dzie Osma!czykowi”
%piewano pie%ni Rod$aków, a na rogu Rynku i ulicy Osma!czyka, ods$oni#to pami"tkow" tablic# po%wi#con" Jego osobie.
Na Uniwersytecie Opolskim odby$a sie sesja popularno-naukowa „Edmund Jan
Osma!czyk (1913–1989). Rod$ak, dziennikarz, publicysta, polityk. W setn" rocznic# urodzin”. Zapewne wielu studentów
obecnych w Auli B$#kitnej Collegium Maius, dowiedzia$o si# kim by$ cz$owiek spoczywaj"cy na Wzgórzu Uniwersyteckim
pod znakiem Rod$a, przecie' codziennie
tamt#dy przechodz" pod"'aj"c na zaj#cia.
W nast"pnym numerze doko%czymy
opowie'# o niezwyk$ych postaciach rocznika 1913, zwi!zanych ze &l!skiem Opolskim, przypominaj!c fascynuj!ce biografie Zbysz ko Bed no rza i Je rze go
Kozarzewskiego z rodu Norwidów.

!

ilka dni przed przyjazdem Martina,
K
Peter telefonicznie udzieli! mu nast"puj#cej porady:

SCHWANENGESANG

S#dz#c po niezbyt czystym d$wi"ku,
Peter w!a%nie zaci#gn#! si" cygarem, albo poci#gn#! ze szklaneczki.
– Najlepiej we$ poci#g, bo jad#c samo– Atrakcja! Rozumiesz? Na Ok"ciu, tak
chodem tylko narobisz sobie k!opotów
si" nazywa to lotnisko w Warszawie,
z polsk# biurokracj#. A to kontrola grana jednego pasa&era przypada pi"ciu lub
niczna, sprawdzanie dokumentów, odprasze%ciu. A czasem w ogóle s# tam tylko
wa celna, !apówka dla jednego i drugiekieszonkowcy. Niektórzy nawet w mungo. Pó$ niej ja kie% skom pli ko wa ne
durach. Chodz# po terminalu i nawzajem
przepisy walutowe. Tyle a tyle wymiesi" okradaj#, czy co? Trudno zrozuniasz po takim kursie; tyle a tyle po inmie', z czego oni w!a%ciwie &yj#? Monym…
&e z pensji?
Zrobi! przerw" na wdech albo wydech.
Jego g!os na chwil" przesta! by' wyW ka&dym razie co% zawiesi!o jego
ra$ny. Co% mamrota!. A mo&e tylko zap!ynny monolog. Na chwil". Mo&e ziek!ocenie na linii? Pó$niej by!o ju& dobrze.
wa!?
A& do nast"pnych zak!óce(.
– Halo! Jeste% tam? Wi"c s!uchaj, bo
– Gdyby przynajmniej nie byli tak
to nie wszystko. Nast"pnie musisz si"
szybcy, mo&na by si" dok!adniej przyjubezpieczy', podpisa' o%wiadczenia
rze', jak portfel elegancko zmienia w!ai jakie% deklaracje, nie wiem po jak# cho%ciciela, cz"sto wraz paszportem i bileler", potwierdzone notarialnie. I tak datem. Nie tak dawno spotka!o mnie co%
lej, i tak dalej. Bez ko(ca.
takiego. Paskudna sprawa. Pos!uchaj.
Znów przerwa!. Co% tam po drugiej
Przylecia!em z Helsinek troch" zaspany
stronie zad$wi"cza!o. Jak szyjka buteli zanim oprzytomnia!em, ju& by!o po fakki, gdy delikatnie tr#ci' ni# o kraw"d$
cie. Pieni#dze. Dokumenty. Wszystko.
szklaneczki.
Nawet etui z dwoma cygarami.
– Wi"c ci mówi". Samochodem si" nie
Mówi! to i %mia! si". Chyba ju& przeop!aca. Mo&na zwariowa'.
bola! strat".
Teraz by! wdech. Pó$niej jakby co% na– Trudno. Sta!o si". Ostatecznie kiebra! w usta i prze!kn#!. Wydech. Mówi!
szonkowcy s# wsz"dzie. W Rzymie,
dalej:
Hamburgu, Tokio. Tak&e w poci#gach.
– Tak to wygl#da. A samolotem jeszA szczególnie w!oskich i polskich. Nie
cze gorzej. To równie& wybij sobie
wiadomo tylko, w których wi"cej. Wiz g!owy.
dzisz, rzecz w tym, &e samolotem mo&I odt#d ju& mówi! powoli, dobitniej,
na sobie polecie' gdzie indziej, prosz"
z wi"ksz# trosk# o sugestywno%' i styl,
bardzo, na przyk!ad do Madrytu albo Bujakby dyktowa! tekst dla redakcji.
enos Aires. Ale do Warszawy najlepiej
– Gdzie indziej mo&e warto lata', ale
przyjecha' furmank#. A &e w naszych
do Polski? Po majowej katastrofie lotniczasach trudno o konie, najlepiej zrobisz
czej pod Warszaw#, jeszcze do teraz nie
wsiadaj#c do poci#gu. Polskie Koleje
ma oficjalnego komunikatu. Same domyPa(stwowe! Wspania!a przygoda! Od ras!y, pog!oski i przecieki. Wed!ug jednych
zu otrzymujesz prawd" o tym kraju
HENRYK
zgin"!o sto dwadzie%cia osób. Wed!ug inw pigu!ce. Od razu wiesz, co jest grane.
nych, dwie%cie. Nie mog# si" doliczy'
Jakkolwiek &adna gazeta tego by nie
WANIEK
trupów, czy co?
pu%ci!a, dyktowa! dalej sumiennie.
Wdech.
Niech wi"c Martin przeboleje dobr#
– Podobno dwa tygodnie pó$niej znawhisky za dwie trzecie ceny i perfumy
leziono w krzakach jak#% nadliczbow# nog" czy g!ow". francuskie za pó!, w Duty Free Shopping na Tegel. Jeszcze zd#Na miejscu katastrofy wszystko by!o w proszku, a ocala!e ba- &y tam nie raz zrobi' zakupy. A przy okazji, niech przyjmie cenga&e rozkrad!a okoliczna ludno%'. W tym zamieszaniu zagi- n# uwag" – na lotniskach najwi"cej kieszonkowców jest w!an"!a pewna %ci%le tajna teczka. Mówi#, &e by!a to katastrofa %nie w sklepach wolnoc!owych. Nawet w Pary&u. Te& mia! tam
na zamówienie.
przygod". Posz!o tysi#c franków. Znikn"!y. Razem z teczk#. PoA teraz nie wiadomo, wdech czy wydech? Zreszt# – nie- stawi! na chwil" i ju&. Nie ma. Zupe!nie jak w Warszawie. Powa&ne.
dobno przed wojn# tak si" o niej mówi!o – Pary& pó!nocy. Al– Ró&ne rzeczy o tym si" s!yszy, a& trudno uwierzy'. Ale bo wschodu? Cholera wie.
przecie& wszystko jest mo&liwe. W ka&dym razie nie da si"
Wi"c koniecznie poci#giem. We$mie sobie sleeping i naustali', jak tam by!o naprawd". Kompletny ba!agan.
wet si" nie obejrzy, jak b"dzie na miejscu. Z!odziejstwo w sleCo% jakby d$wi"k potartej zapa!ki. Pewnie pali cygaro.
epingach jest proporcjonalnie mniejsze, jakkolwiek te& nale– Wi"c, s!uchaj Martin. Je%li ci nie zale&y na &yciu, to &y uwa&a'.
ju& twoja sprawa, ale przynajmniej miej lito%' dla swoich
– No dobra, Martin. Co ci mam t!umaczy'. Nie zastanawiaj
walizek i tego, co tam zapakujesz. Bo ja osobi%cie nigdy si". Rób jak mówi". Sraj na samolot, wsiadaj do poci#gu i przybym nie wszed! na pok!ad sowieckiej maszyny, nawet je&d&aj. Po co ci sklepy wolnoc!owe, skoro w Polsce i tak
gdybym by! kompletnie pijany, cho' sprawy &ycia i %mier- wszystko jest duty free. Dos!ownie wszystko! Taki duty free
ci znam na wylot, a jestem ju& w tym wieku, &e niczego na Tegel to gówno w porównaniu z Polsk#. Peweks! Tak to
nie musz" si" ba'. I dobrze ci radz", &eby% tak&e nie si" tutaj nazywa. Sam zobaczysz. Za psie pieni#dze b"dziesz
robi! g!upstw. Daj sobie spokój z samochodem i samo- kupowa' co zechcesz. Paczk" cygar kuba(skich za nieca!e
lotem.
dwie marki, albo butelk" Johnny Walker za trzy. Nie wierzysz?
Teraz w dyktowaniu móg!by by' nowy akapit. G!"boki wy- Powa&nie. To w!a%nie jest komunizm, mój ch!opcze! Na tym
dech. Wdech.
to polega! Tacy kapitali%ci, jak ty albo ja, maj# tu czysty raj.
– Poza tym, wiesz ch!opcze, jak jest na lotniskach. Nic tam Nawet wliczaj#c w to kieszonkowców.
nigdy nie dzieje si" ciekawego. Szczególnie w Warszawie,
Peter by! zapami"ta!y na punkcie kuba(skich cygar, których
gdzie jedyn# atrakcj# s# kieszonkowcy. Nie wyobra&asz so- aromat najch"tniej podbija! mi!ym smakiem whisky. Naturalbie. Ca!e tabuny! Chyba ich tam specjalnie zatrudniaj# nie, bez &adnej tam wody czy lodu. A ostatecznie mog!o by'
na pa(stwowych posadach.
co% innego, byle w przyzwoitym gatunku. Bardzo mo&liwe,
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!e robi" to w"a#nie, przek"adaj$c s"uchawk% z jednej r%ki do drugiej, aby czego# "ykn$&, lub trafi& s"upkiem popio"u do najbli!szej doniczki. Martin nie móg" sobie tego nawet wyobra!a&, bo ca"$ jego uwag% przykuwa"y trzaski, szumy, jakie#
odleg"e rozmowy, na"o!one jedna na drug$, nie wiadomo w jakim j%zyku, niewyra'ne, i inne zak"ócenia d'wi%ku. Szuuuu!
Szuuuu! Drrr! Drrr!
Spo#ród nich wy"awia" s"owa Petera. Niektórych si% zaledwie domy#la". Wychodzi" z tego niez"y be"kot: cygara, kieszonkowcy, katastrofa, whisky, sra& na samolot, poci$g, psie
pieni$dze.
Martinowi ani do g"owy nie przysz"o, !e po co najmniej dwu
godzinach czekania na po"$czenie, Peter wypali" ju! prawie
ca"e cygaro rozmiaru maduro albo magnum i wypi" przesz"o
pó" buteleczki. Co najmniej! Wi%c musi by& odpowiednio zawiany. Sk$d mia"by wiedzie&, !e to, co mówi Peter, niekoniecznie jest ba#ni$, cho& te! nie bra" tego dos"ownie? Ju! go ucho
rozbola"o od przyciskania s"uchawki. Szuuu! Drrr-drrr! Polskie telefony.
Jak zwykle, Peter do powiedzenia mia" du!o i cz%sto dwa
razy powtarza" to samo.
– Wiesz jak jest na lotniskach, synu. Odrobina nieuwagi i ju!
stajesz si% ofiar$. A tylko spróbuj zg"osi& kradzie!. Natychmiast si% tob$ zajm$, zainteresuj$, wypytaj$, wys"uchaj$, spisz$ co trzeba, a! po!a"ujesz, !e w ogóle zwróci"e# si% do policji. To si% tutaj nazywa milicja. Obywatelska! Wyobra!asz
sobie? Bardzo ciekawe. Maj$ nadzwyczajne uniformy.
W ka!dy mo!na by wsadzi& nawet trzech policjantów. Ale
mniejsza o policj%. Przede wszystkim, chc% ci powiedzie&, !e
ca"y ten interes zwany lotnictwem cywilnym, to jeden wielki burdel. Szata(ski kontrakt. Na czas podró!y powierzasz swoje cia"o i dusz% diab"u. Mo!e si% on tam ró!nie nazywa&: Air
France, Lot, Lufthansa, Swissair, BOAC. Oboj%tne. Stajesz
si% w"asno#ci$ jakiego# Aeroflotu i wtedy mo!e by& ró!nie.
Odwrotnie ni! w poci$gu, gdzie jeste# jak...
Kto wie czy nie powiedzia": „jak w teatrze”, albo: „wolny
jak ptak” i mo!e co# jeszcze, ale wszystko zgin%"o w serii trzasków. Techniczny d'wi%k w s"uchawce móg" oznacza&, !e po"$czenie zosta"o przerwane. G"os Petera zanik" zupe"nie. Cho&
równie dobrze, móg" w"a#nie czego# si% napi& i przez chwil% potrzyma& to w ustach, lub zapala& przygas"e cygaro. Zaj%"o mu to nie wi%cej ni! kilka sekund. Lecz wystarczy"o, !eby w"$czy"a si% polska telefonistka z nieodmiennym pytaniem:
„Halo, mówi si%? Mówi si%? Halo?”
Trzaski i szumy zmala"y. Peter sta" si% na powrót s"yszalny. Nawet bardziej ni! przedtem.
– Na czym przerwa"em? Aha! Wi%c mówi% ci, w dzisiejszym #wiecie prawda je'dzi kolej$. A tobie chodzi o prawd%, co? Na linii wschód-zachód. Rozumiesz, linia Wahrheit-Warschau. Ca"e wagony pe"ne nagiej prawdy. Musisz to
koniecznie zobaczy&. I nie rób problemu z tych kilku godzin,
które w poci$gu i tak prze#pisz. Nie po!a"ujesz. Wiem, co
mówi%. Zrobisz oczywi#cie jak zechcesz, ale mnie mo!esz

wierzy&. W ka!dym razie, czekam na ciebie we wtorek. Odbiór!
Ten jego „odbiór”! Podczas rozmów telefonicznych Peter
regularnie wciela" si% w stacj% kontroln$, podtrzymuj$c$ kontakt ze swoim pilotem; od!ywa"a jego obsesja lotnika; usi"owa" przemieni& telefon w radiostacj%. Cho& w istocie to Martin by" naziemn$ kontrol$ lotu, podczas gdy on szybowa"
w chmurach swojej podchmielonej fantazji.
W takim przypadku najlepiej by"o powiedzie&:
– Dobrze, dobrze Peter. S"ysza"em. Chyba masz racj%. Jutro kupuj% bilety i przyje!d!am poci$giem. Pozdrawiam. Bez
odbioru.
I roz"$czy& si% natychmiast.
Ta#my z t$, oraz innymi rozmowami, pewnie jeszcze s$
gdzie# w archiwach. Powinno by& ich wiele, je#li nie zosta"y skradzione, sprzedane, lub zniszczone w ramach akcji „czysto#&”. Powinno ich by& sporo, bo Peter cz%sto telefonowa" do niego. Nawet bez wielkiej potrzeby. Ot, !eby
pogada&, wygada& si%, zab"ysn$&. Potwierdzi& swoj$ odpowiedzialno#& zawodow$, a te! i osobist$ sympati% do tego
!ó"todzioba. Bo Martin za nied"ugo przejmie jego stery.
A czy on w ogóle wie, co to znaczy – sterowa&? Wyja#nia"
mu to werbalnie. Jakkolwiek teoria lotu te! ma znaczenie,
to !adne gadanie nie zast$pi praktyki. Wi%c niech zacznie
od poci$gu.
Telefonowa" do Martina i mówi", wiele mówi", a czasem,
gdy nie chcia" by& pods"uchiwany i nagrywany, szed" do ambasady. Jecha" na drugi brzeg Wis"y, bo wydawa"o mu si%, !e
tamtejszych telefonów pods"uch nie dotyczy. Niby taki przebieg"y, a w gruncie rzeczy naiwny. Starszy od Martina o jakie# trzydzie#ci lat, mówi" o sobie jako „by"ym lotniku”, co
troch% rozmija"o si% z faktami. Przesadza" ze swoj$ s"u!b$
w lotnictwie, gdzie trafi" jako osiemnastoletni ochotnik
w roku 1944. Lecz zanim uko(czy" szkolenie – mówi", !e
w Fürstenfeldbruck, s"ynnej szkole asów Luftwaffe – ju! w"a#ciwie by"o po wszystkim. Paliwa ledwo starcza"o dla najlepszych pilotów. Kilka lotów na Messerschmidtach i dwa miesi$ce niewoli w ameryka(skim obozie Peter podniós" do rangi
swojej wielkiej przygody wojennej.
Sam w tym nie bra" udzia"u, ale zna" na pami%& ca"$ wojn% powietrzn$ na froncie zachodnim: Operacja Wrze#niowa 1940, Adlertag, Unternehmen Seelöwe, naloty na Norwich
i York w 1942, desant na Kret%. Mówi" o tym do znudzenia.
W redakcji nazywano go z przek$sem Unterleutnant Luftwaffe i wszystkich jego opowie#ci – nie tylko tych niby-wojennych – s"uchano z przymru!eniem oka.
Gdy Amerykanie stwierdzili, !e nie jest zbrodniarzem wojennym, nie ma pod pach$ tatua!u z numerem SS i nie nale!a" do NSDAP, wyrzucili go z obozu na pysk. Niech sobie radzi. Handlowa" tytoniem i damskimi po(czochami, by"
naganiaczem w burdelu, podejmowa" si% dora'nych zawodów
wy"$cznie dla pieni%dzy. A! zacz$" pracowa& jako akwizytor
dla ró!nych szmat"awych gazet. Kombinowa".

cy. I jeszcze poprzedniej. Widok nieuprz&tni'tych naczy) i pustych butelek wzbudzi$ w nim bolesn& melancholi'. Co# nieprzyjemnego dzia$o si' chyba w okolicach jego woreczka %ó$ciowego. *ykn&$ jeden Alka-seltzer. I drugi.
Od przesz$o roku rozkwita$a wokó$ niego jaka# porywaj&ca nietrze!wo#". To wspania$e, gdy wszyscy s& pijani! By$ w tej
euforii zanurzony g$'boko, maj&c tylko mglisty, peryskopowy obraz tego, co dzieje si' na powierzchni. A% dopad$a go
straszna #wiadomo#", %e to wszystko chyba go przerasta. By$
zm'czony. Rozejrza$ si' apatycznie po mieszkaniu. Za#cieli$ – po raz pierwszy od dwóch tygodni – swoje $ó%ko. Pozbiera$ brudne skarpetki, rzucane gdzie b&d!. Wyrzuci$ puste butelki i postanowi$ co# zrobi" ze sob&.
Jego rezygnacj', gdyby j& zg$osi$ rok wcze#niej, przyj'to by
natychmiast. Lecz teraz, kiedy najch'tniej sam by ju% zszed$
ze swego osobistego Titanica, niespodziewanie sta$ si' redakcji bardzo potrzebny. Zanim przemy#la$, napisa$ i przekaza$
do centrali podanie o inne zaj'cie („chcia!bym powróci"
do dziennikarstwa sportowego”), wszystko zmieni$o si' raptownie. „Poczekaj jeszcze. Wytrzymaj. Zobaczymy, co si' da
zrobi"” odpowiedzia$ mu Schumann. A po wprowadzeniu
w Polsce stanu wojennego, gdy z takim trudem uzyskano dla
niego akredytacj', %aden z szefów DIE ZEITUNG nie chcia$
o tym s$ysze". Niech jeszcze troch' tam b'dzie. Rok? Dwa?
On, by$y as Luftwaffe, mia$by nie wytrzyma"? Tyle chyba potrafi.
Mia$ za sob& prawie dziesi'" lat w kraju, który – bior&c rzecz
na zdrowy rozum – nie by$ bardziej rzeczywisty ni% jego s$u%ba w najlepszym lotnictwie #wiata czy sukcesy dziennikarskie. Twierdzi$ (i chyba w to wierzy$), %e wszystko zna tu
na wylot. Tymczasem, cokolwiek powiedzia$ czy napisa$ o Polsce aby to przekaza" do centrali, zakrawa$o na czyste zmy#lenie. Redaktorzy w Köln wykrawali z jego korespondencji
tylko to, co ich zdaniem od biedy mog$o by" prawd&. Reszt' wyrzucali do kosza, czasem jeszcze j& stamt&d wyjmuj&c,
aby szerszemu gronu zademonstrowa" pomys$owo#" Petera.
– Ten to ma fantazj'! Przeczytaj tylko: „Stacjonuj&cy w Polsce %o$nierze armii sowieckiej na Pomorzu sprzedaj& bro)
i amunicj' dzia$aczom podziemnej Solidarno#ci.” Albo:
„Wysoko postawiony biskup katolicki wyp$aca pensje ukrywaj&cym si' dzia$aczom opozycji politycznej.” Czy te%: „Wa$'sa organizuje podziemny gabinet cieni ze sob& jako premierem.” I tak dalej.
Raz w tygodniu Peter wysy$a$ gar#" takich, budz&cych konfuzj' rewelacji. Nie wiedziano co z tym robi". Nie by$o w&tpliwo#ci, %e blaguje. Albo przy kieliszku daje si'
nabra" na bzdury, którymi cz'stuj& go informatorzy. Czy w ogóle w to wierzy, co mówi&? Trudno stwierdzi".
Ale nie znajdowa$ w sobie tyle trze!wo#ci, by
odró%nia" rzeczy wa%ne od b$ahych, niewiarygodne od prawdziwych, powa%ne od #miesznych. Mo%e gdzie indziej, w innym kraju, w#ród innych ludzi, w innych czasach, w ko)cu by si' tego
nauczy$. Lecz w warunkach w jakich si' znalaz$,
nawet nie próbowa$. Maj&c si' z pocz&tku za ofiar' z$o%on& na o$tarzu losu przez zwierzchników
pozbawionych serca, po jedenastoletnim sta%u,
wyrós$ w swoich oczach na uczestnika arcywa%nej misji. No bo w takim Köln nie maj& poj'cia
o tym, co tylko tutaj mo%na zrozumie" – %e nigdzie tak jak w Polsce, wszystko jest tylko s$owem. Mniej liczy si' to, co si' dzieje, ni% to, co
mo%na o tym powiedzie". Skala lokalnych mo%liwo#ci nie zaczyna si' od wyj#ciowego poziomu zero, tylko od razu jest windowana na wysokie pi'tro cudu. Wystarczy ma$& pora%k' nazwa"
wielkim sukcesem, aby kolektywna #wiadomo#" wzbi$a si' na wy%yny entuzjazmu. Przegrani chodzili z minami zwyci'zców, a miernota stroi$a si' w geniusz. Ach, jak oni tutaj mówi&
o zdobyczach swojej nauki, których wcale nie by$o! Jak celebruj& ka%de swoje o#mieszenie! Jak
m&drze uprawiaj& g$upot'! Peter czu$ si' w tym,
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Pó!niej pozwolili mu nawet pisa". Jakim# cudem trafi$
do DIE ZEITUNG, na szczytowy szczebel swej heroicznej
wspinaczki. Wy%ej by$o ju% wy$&cznie niebo, ku któremu zreszt& przez ca$e swoje pijane %ycie zmierza$ z odwag& prawdziwego lotnika. Lecia$ na o#lep ze #lep& wiar&, %e zawsze si'
gdzie# doleci.
Druga jego %yciowa przygoda polega$a na tym, %e w roku 1972 przez dzia$ zagraniczny dziennika zosta$ wys$any jako korespondent do Warszawy, mimo %e od jakiego# czasu mówi$o si' o zamkni'ciu tamtejszego biura. Bo w Polsce
w$a#ciwie nic si' nie dzia$o. Same do%ynki, spusty surówki
i wodowania statków. W kilka miesi'cy po obj'ciu w$adzy
przez Gierka i o%ywieniu spowodowanym przez to zdarzenie, a ju% na pewno w po$owie nast'pnego roku, gazetowa fotogeniczno#" Polski zmala$a do zera. A o po%yczkach niemieckich, kredytach, ró%nych odszkodowaniach i u$atwieniach w tak
zwanym $&czeniu rodzin, lepiej by$o nie pisa" za wiele. Poza tym, nic wartego uwagi czytelników DIE ZEITUNG.
Wygl&da$o na to, %e Peter b'dzie raczej likwidatorem placówki, ni% dostawc& rewelacji. Ale w roku bodaj 1977
uznano, %e nobliwy dziennik niemiecki winien jednak utrzyma" swoje warszawskie biuro. Co# nieoczekiwanego zacz'$o si' dzia" w polityce. Protesty spo$eczne. Strajki. Policyjny terror. Intelektuali#ci zorganizowali si' w obronie
prze#ladowanych robotników. Bardzo ciekawe. Pojawi$y
si' tylko zastrze%enia do samego Petera. (e si' jednak jako
korespondent nie sprawdzi$ przez tych sze#" lat. Solidny, owszem. Polecenia wykonuje bez zarzutu. Ale te% bez wyczucia. O wszystkim pisa$, jakby to by$y sprawozdania z zawodów sportowych:
„Tak zwany Komitet Obrony Robotników wysun&$ si'
na prowadzenie przed parti' komunistyczn&.”
Albo:
„Policja przegrywa w Radomiu z opozycjonistami.”
Czy te%:
„Starcia na warszawskiej starówce zako)czy$y si' remisem.”
A co najgorsze, zestarza$ si' troch'. Nigdy nie by$ zbyt komunikatywny, ale teraz ju% nikt nie wiedzia$, co ma w$a#ciwie na my#li. Co zmierza$ powiedzie"? W dodatku, musia$
si' podda" jakiej# operacji. Przez kilka miesi'cy nie by$o z niego w ogóle po%ytku. Odzyskiwa$ zdrowie. I to w$a#nie wtedy, gdy Polak zosta$ papie%em.
Po rekonwalescencji, troch' za d$ugiej jak na wytrzyma$o#"
redakcji, jego aktywno#" nieco drgn'$a. Trwa$o to nawet przez
pewien czas. Lecz gdy ruszy$a sprawa z Solidarno#ci&,
znów dosta$ si' w $apy lekarzy. Ju% g$o#no si' mówi$o, %e lepszy by$by kto# inny. M$odszy. Bardziej
operatywny. Z wi'ksz& inicjatyw&. I mniej mo%e pij&cy. A on, có%, niech sobie odetchnie
przed emerytur&. Zreszt&, tak%e sam Peter zaczyna$ mie" ju% dosy" tej – drugiej, je#li idzie
o wa%no#" – wielkiej przygody swego %ycia.
Pierwsz&, t' lotnicz&, podtrzymywa$ si$& swoich opowie#ci, podbarwionych rauszem i fantazj& niespe$nionego pilota. Ugniata$ j& wed$ug woli, jak plastelin'. Ale tak%e ta druga wielka
przygoda lecia$a na alkoholowym nap'dzie
i przedziera$a si' przez tward& polsk& tera!niejszo#". Na domiar z$ego, sama rzeczywisto#" zacz'$a toczy" si' coraz szybciej. Refleks Petera
wlók$ si' w jej ogonie. Jego polot dziennikarski
i krasomówstwo nie nad&%a$y za rytmem rauszów
i kacenjamerów. Zreszt& nie wiadomo, czy to raczej nie on sam by$ plastelin&, ugniatan& przez rzeczywisto#"? Czu$ to szczególnie w okolicach w&troby i trzustki, których malej&ca odporno#"
dawa$a znaki. Przeb$yski rozs&dku mówi$y mu,
%e by$aby ju% pora by wyl&dowa" mi'kko i wycofa" si' równie% z tej przygody, zbyt realnej, aby
tak%e j& przemieni" w czyst& legend'. Bo to przecie% potrafi$.
Tak pomy#la$ jednego z nu%&cych i deszczowych poranków wrze#niowych roku 1981. Mniejsza o to, co si' z nim dzia$o poprzedniej no-
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nie zaufa' jego mentorskiej swadzie. Taki jest przekonywaj#cy. Taki pewny siebie. Od ich pierwszego spotkania, Martin ani troch$ nie w#tpi! w pe!n# dojrza!o%' starszego kolegi; jego odpowiedzialno%' za s!owa i czyny. A to, co
mówiono w redakcji, bra! za zwyk!# gr$ z!o%liwostek.
O wszystkich co% tam mówiono. )e mo"e peda!? Czyj% protegowany? Karierowicz i lizus. Dlaczego wi$c nie o Peterze?
Bo przecie" go jednak trzymaj#, p!ac# mu i to wcale nie(le.
Dopiero pó(niej, gdy zobaczy! go twarz# w twarz, pozby!
si$ tego za%lepienia. Nie móg! przeoczy' typowo pijackiej egzaltacji, ani nie bra! za dobr# monet$ wypasionych k!amstw,
którymi si$ obstawia! ze wszystkich stron. Tyle "e Peter by!
przyjaznego usposobienia, %wietnie gra! dobroduszno%' i lubi! pomaga'. Szczególnie, gdy nikt tego nie oczekiwa!, lub
nawet sobie nie "yczy!. Inna rzecz, "e jego pomoc g!ównie
polega!a na tym, "e mówi! o niej wi$cej ni" czyni!. „Pomog$ temu Martinowi,” postanowi! w duchu i radzi! mu przyjazd poci#giem.
Zbli"y!o ich kilka wieczorów przegadanych w kolo&skich
knajpach, gdy Peter przyje"d"a! (oczywi%cie, przylatywa!)
na dywanik w centrali. Maska, z któr# si$ nie rozstawa!, zrazu os!ania!a jego alkoholizm, którego on sam tak by nie nazwa!. Buteleczka whisky lub czego% podobnego w jeden wieczór, to przecie" normalne. Tego – a czasem cho'by
wi$cej – wymaga jego zu"ycie energii. I czego si$ tu wstydzi'. W ka"dym razie, z tym alkoholizmem to po prostu g!upie gadanie. Potrafi si$ kontrolowa'. Trzyma klas$. Nie rzyga w miejscach publicznych ani si$ nie przewraca na stó! pe!en
kieliszków. Przynajmniej do czasu.
Potrafi! pi' ad libitum tak, by to wygl#da!o tylko na zastrzyki nowego paliwa. Jego maszyna zu"ywa!a wiele. Wi$kszo%'
sz!a na gadanie, gdy ods!ania! bogactwo swego do%wiadczenia – "yciowego i zawodowego. Przedstawia! je z zapa!em b!azna-m$drca, zawsze w tonacji figlarnego pó!-serio. Martin domy%la! si$ sam, albo tak go nastawi!a wewn#trzredakcyjna gie!da
plotek, "e barwny j$zyk Petera jest na swój sposób pi$kn# (wi$c
mo"e miejscami prawdziw#) czyst# retoryk#. Dzi$ki niej i innym zaletom charakteru by! na ogó! lubiany. A ju" na pewno
cieszy! si$ sympati# w Warszawie, w%ród polskich kolegów, dla
których stanowi! (ród!o bezcennych, cho' nie ca!kiem przydatnych wiadomo%ci. Czego to on nie wiedzia!! Potrafi! wskaza'
niejedno miejsce na dawnych niemieckich – obecnie polskich – terenach, gdzie ukryto dzie!a sztuki, sztaby z!ota lub inne zrabowane precjoza. Mia! dost$p do map, na których zaznaczono miejsce ukrycia bursztynowej komnaty. Móg! wskaza'
kryjówk$, gdzie z!o"ono model legendarnej wunderwaffe, albo okre%li' jezioro, w którym zatopiono miliony fa!szywych dolarów. Z zawi#zanymi
oczami móg! wskaza' tunele, gdzie zamurowano
poci#g pancerny z rezerw# z!ota Banku Rzeszy.
A wszystko to tak sugestywnie, "e niejedna z tych
informacji jeszcze i obecnie %wi$ci popularno%'
w sezonach ogórkowych. I co z tego, "e "adna z nich
si$ nie chcia!a potwierdzi'? Wiarygodno%' nic tu
nie mia!a do rzeczy. Wi$c taki by! Peter i cokolwiek
by o nim powiedzie', to w tym konkretnym przypadku dobrze mu jednak poradzi! – kolej!
Martin zrozumia! to i doceni!, mimo "e jazda
poci#giem trwa!a o wiele d!u"ej ni" przelot
na trasie Berlin-Warszawa. Gdyby nie skorzysta!
z jego m#dro%ci i upiera! si$ przy samolocie, Peter nie da!by mu pó(niej spokoju. Zreszt#, rezygnacja przysz!a mu !atwo, bo przecie" to tylko Polska, a nie druga pó!kula – jaka% Kanada czy
Australia. Pos!ucha!, czy raczej ugi#! si$ wobec
nalega& starszego kolegi i zamówi! bilet w DB.
A nazajutrz zawiadomi! go telegraficznie o terminie swojego przyjazdu:
W WARSZAWIE B*D* WE WTOREK RANO 21 LIPCA.
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jak ryba w wodzie. Dawniej, gdy podejrzewa!, "e maj# go tylko za redakcyjne popychad!o, stroi! wynios!e d#sy i wciela!
si$ w swoje prywatne mity. Upi$ksza! sobie "yciorys. Zaciera! %lady dzieci&stwa, prowadz#ce do ubogiego osiedla hutników na przedmie%ciach Essen. Przerwane podobno (w roku 1943) studia w Heidelbergu, przedstawia! jako pasmo
osi#gni$', zmarnowanych przez wojn$. W%ród tych zmy%le&
by! jeszcze ogromny – i oczywi%cie utracony – maj#tek dziadków w Prusach Wschodnich oraz szlacheckie pochodzenie bez
pokrycia w faktach. Na wypadek, gdyby spomi$dzy tych roje& nieoczekiwanie wychyn$!a druzgocz#ca proza – jak to si$
nie raz zdarzy!o – mia! kilka ratunkowych os!on, ale "adna nie
gwarantowa!a, "e i tym razem zdo!a si$ wy!ga'.
Studiuj#cym w Heidelbergu mniej wi$cej w tym samym czasie, twarz ani nazwisko Petera Kohlera nie by!y znane. Poszukiwanie wioski Guhrwitz (tak mia! si$ nazywa' ów maj#tek dziadków) na mapie Mazur, by!o daremnym trudem.
A gdyby jaki% fanatyk prawdy chcia! docieka' szczegó!ów,
stwierdzi!by, "e z tym Luftwaffe te" nie by!o jak mówi.
Ku%tyka! wspieraj#c si$ na kulach tych mniejszych lub wi$kszych fikcji, a" ów polski klimat postawi! go na nogi. Gdy Peter wyl#dowa! w Polsce, jego fantazje nie mia!y ju" wielkiego znaczenia. Móg! my%le' i mówi' g!o%no wszystko, co gdzie
indziej by!oby nieprawd#. Prawda? A co to takiego? Niech mu
to kto% zdefiniuje – prawd$. Niech tylko tu – do Polski – przyjedzie, a on mu co% poka"e. Dopiero tutaj – w Polsce – wyra(niej ni" gdzie indziej i kiedykolwiek wcze%niej, sta! si$ kim!.
Móg! mówi', co mu %lina przynios!a na j$zyk, nie obawiaj#c
si$, "e kto% to sprawdzi. Dzi$ki magicznej mocy, jak# tutaj posiada!y s!owa, jego niedo"ywione poczucie w!asnej warto%ci
zacz$!o oddycha' pe!nymi skrzelami. )ycie samo pisa!o ba%&
z nim w roli g!ównej. Nawet to, "e by! Niemcem – a by' Niemcem w Polsce to feler nie do naprawienia – dodawa!o mu skrzyde!. Kiedy% mo"e opisze to wszystko. Wyda ksi#"k$. Co% w rodzaju reporta"u z pobytu w krainie liliputów. Jaki% Nowy
Guliwer, przygody Münnhausena w kraju, gdzie rz#dz#cych
jest dwa razy wi$cej ni" rz#dzonych, a wiara przenosi góry.
Ale zrobi! ju" wszystko. Wi$cej nie mo"e. Wystarczy. Jest
ju" zm$czony. Z ulg#, a w ka"dym razie bez smutku, przyj#! ten sygna! z redakcji, i" pora jest bliska. Nawet nie sygna!,
tylko wyczekiwan# obietnic$. Jeszcze chwila, troch$ cierpliwo%ci i b$dzie móg! wreszcie opu%ci' pok!ad tej samobójczej
maszyny. Wyl#duje ca!y i zdrów na macierzystym lotnisku.
Zako&czy swoje heroiczne pos!anie; wracaj#c do domu, którego w istocie nigdy nie posiada!. Bo oto znalaz! si$ kto% na jego miejsce. Nast$pca. Martin? Ten m!ody melancholik, którego pozna! na odprawie w Bad
Raupach? Ach, tak. Mo"e to nawet bystry ch!opak, cho' na takiego nie wygl#da. Jaki% nie%mia!y. Tyle "e ze swoj# znajomo%ci# polskiego pewnie sobie poradzi. No i b$dzie mia! tu weso!o. A"
mu zazdro%ci. Od kiedy? Ju" w sierpniu? W takim razie niech przyjedzie ciut wcze%niej. Jakie%
dwa tygodnie. To niewiele, ale wystarczy, "eby
go wtajemniczy' w lokalne arkana. Ust#pi mu
miejsce w kabinie pilota, odda dr#"ek w jego r$ce i jak solidny weteran podzieli si$ z m!odszym
zasobami swej wiedzy o polskich za%wiatach. Bo
on to ju" wszystko oblata!.
Tamtego wieczoru, ju" po od!o"eniu s!uchawki, Martinowi wyda!o si$ niezwyk!e, "e Peter,
przecie" lotnik ca!# g$b#, odradza! mu podró" samolotem. Bo sam sobie nie odmówi!by przecie"
podniebnej przygody, nawet gdyby to by!a jedna z tych sowieckich lataj#cych trumien. Wola!by – naturalnie – pok!ad Boeinga, gdzie przy jednej whisky za drug#, oraz trzech czwartych
cygara Habanera Trabucos, opowiedzia!by s#siadowi o nalotach na Londyn, lub o bombardowaniu ameryka&skich desantów, tak jakby sam
w nich uczestniczy!.
Wi$c ta jego niespodziewana fobia do transportu lotniczego bardzo zdziwi!a Martina. Tyle "e Peterowi trudno si$ by!o sprzeciwi'. Podobnie jak

(Fragment wi"kszej ca#o!ci)
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!l"zacy
na Ba#kanach
w latach
II wojny $wiatowej
ZBIGNIEW*
KAPA+A

latach II wojny $wiatowej wieW
lu mieszka%ców Górnego !l"ska i !l"ska Cieszy%skiego znalaz#o

z ramienia BBWR, prezes organizacji Polska YMCA (YOUNG Mens
Cristian Associaton). Zosta# pochosi& na Ba#kanach – w Jugos#awii, Gre- wany na cmentarzu w miejscowo$ci
cji i Albanii. W pierwszym okresie by- Petawa (Ptuj).
li to g#ównie wrze$niowi uchod'cy,
Wi&kszo$) $l"skich uchod'ców
którzy po zako%czeniu dzia#a% wojen- przebywaj"cych jesieni" 1939 r.
nych w Polsce przedostawali si& t&- w Rumunii i na W&grzech zdo#a#a
dy z W&gier i Rumunii do powstaj"- opu$ci) te pa%stwa zim" 1939/1940
cej na Bliskim Wschodzie Brygady i na wiosn& 1940 r. dzi&ki rozbudoStrzelców Karpackich, a tak(e do od- wanej sieci ewakuacyjnej. Cz&$) zadzia#ów polskich we Francji. W dru- trzyma#a si& w Jugos#awii. Jednym
gim – g#ównie przymusowi (o#nierze z nich by# Stanis#aw Ligo%, który
i dezerterzy z armii niemieckiej. Tyl- na W&grzech wspó#pracowa# z Henko niewielka cz&$) pozosta#a tutaj rykiem S#awikiem przez krótki czas
(g#ównie w Jugos#awii) na d#u(ej. Byli w zakresie pomocy uchod'com.
to g#ównie $l"scy górnicy i hutnicy, W Jugos#awii jako Franciszek Dru(a w$ród nich m.in. W#adys#aw Biali- backi od 20 maja 1940 r. do 6 markiewicz, do wrze$nia 1939 r. by#y in- ca 1941 r. pe#ni# funkcj& cz#onka de(ynier ruchu kopalni „Bielszowice”, le ga tu ry do spraw opie ki nad
który w latach 1941-1943 pe#ni# po- uchod'cami, wspó#pracuj"c z Lig"
dobn" funkcj& w kopalni „Gube- Jugos#owia%sko-Polsk", sprawuj"c
rvac” ko#o m. Kragujevec a w kolej- opiek& nad polskimi uchod'cami
nych, do 1945 r. w kopalni „Ravna przeje(d(aj"cymi tranzytem przez
Reka” w Senskim Rudniku oraz Ro- terytorium tego kraju. W porozumiemuald Tyrlik, do wrze$nia 1939 r. kie- niu z Jugos#owianami zorganizowa#
rownik walcowni w hucie „Batory” w Ser bii o$ro dek dla pol skich
w Hajdukach Wielkich (obecnym uchod'ców. W przerzutach tych
Chorzowie), który w Jugos#awii przez w kierunku po#udniowym wielkiej
kilka miesi&cy (od grudnia 1939 po mo cy udzie la #y w Ju go s#a wii
do pa'dziernika 1940 r. pracowa# ja- polskie placówki dyplomatyczne.
ko rzeczoznawca w firmie „Sartid” W Belgradzie, przez jaki$ czas kierownikiem podleg#ej emigracyjnemu
w miejscowo$ci Smedczewo).
W pa'dzierniku 1939 r. podczas Ministerstwu Spraw Wewn&trznych
ucieczki na Zachód zmar# tutaj Tade- placówki ogólnej i politycznej #"czusz Dyboski, lekarz dermatolog, uro- no$ci z krajem, by# Tomasz Trawi%dzony 4 pa'dziernika 1891 r. w Cie- ski, do wrze$nia 1939 r. syndyk jedszynie, by#y pose# do Sejmu RP nego z gwarectw w&glowych.

W Jugos#awii do grona wspó#pracowników Ligonia nale(a#a Maria
Kujawska, by#a uczestniczka powsta% $l"skich, wybitna dzia#aczka
ruchu kobiecego w województwie
$l"skim.
Po kl&sce wrze$niowej znalaz#a
si& w Rumunii, a nast&pnie w Jugos#awii. Do Rumunii dotar#a wraz
z córkami Aleksandr" Janin" i Barbar" autobusem $l"skich linii autobusowych. Starsza z córek, Aleksandra
Janina uzyska#a w 1940 r. $wiadectwo dojrza#o$ci w Polskim Liceum
Ogól no kszta# c" cym w Plo esti,
w o$rodku w którym znalaz#o si& wtedy wielu $l"skich uchod'ców.
Maria Kujawska do Jugos#awii
trafi#a zim" 1940 r., gdzie obj&#a
kierownictwo polskiego domu dla samotnych matek z dzie)mi. Dom ten,
nosz"cy oficjaln" nazw& Hommes
Suisse pour l’Enfantes Polonais, zosta# zorganizowany i by# utrzymywany przez szwajcarskie Towarzystwo
„Pro Polonia” z Fryburga. Przebywa#o w nim kilkadziesi"t matek z dzie)mi. By#y to rodziny g#ównie by#ych
wojskowych. W domu tym, dzi&ki
zbiorowemu wysi#kowi matek, prowadzono nauczanie dzieci, poczynaj"c od przedszkola a( do szko#y
$redniej. Dzia#a#y tam dru(yna harcerska i chór. Dom mie$ci# si& pocz"tkowo w Cirkvenicy ko#o Rijeki,
a nast&pnie w Malinskiej na wyspie
Krk. Pocz"tkowo w domu przebywa#o 60 osób, nast&pnie liczba ta zwi&kszy#a si& dwukrotnie.
Po agresji III Rzeszy 6 kwietnia 1941 r. na Jugos#awi& powy(sze
tereny zajmowali W#osi. Wojskowe
w#adze w#oskie zajmowa#y w stosunku do polskich uchod'ców (yczliwe
stanowisko i nawet przydziela#y im
racje (ywno$ciowe z zapasów wojskowych.
Aleksandra Janina Kujawska, która w 1940 r. rozpocz&#a studia medyczne w Zagrzebiu, kontynuowa#a
je na Wydziale Lekarskim w Rzymie
(od 1942 r.).
ytuacja si& zmieni#a po kapitulaS
cji W#och i zaj&ciu terenów znajduj"cych si& pod dotychczasow"

okupacj" w#osk" przez Niemców.
Wówczas wszystkich mieszka%ców
domu Niemcy uwi&zili w koszarach
wojskowych w Rijece, a nast&pnie
w wi&zieniu w Klagenfurcie (Austria). Tam dokonano selekcji. Ma#e
dzieci i osoby w bardzo podesz#ym
wieku wys#ano do Krakowa, starszych ch#opców do obozu koncentracyjnego w Dachau, a starsze dziew-
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cz!ta i kobiety deportowano do obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
W chwili agresji niemieckiej na Jugos"awi!, oprócz osiad"ej tutaj od
dawna, g"ównie na terenie pó"nocnej
Bo#ni (w rejonie Banja – Luka),
polskiej emigracji licz$cej ponad 20
tys. ludzi, któr$ przesiedlono po wojnie na Dolny %l$sk w okolice Boles"awca, w Jugos"awii znajdowa"o
si! jeszcze oko"o 400 uchod&ców (pozosta"ych zdo"ano ju' ewakuowa().
Ich sytuacja – zw"aszcza tych, którzy
przebywali na terenie Chorwacji
i utworzonego tam Niezale'nego
Pa)stwa Chorwackiego (Nezavisma
Dr'awa Hratska), Ante Paveli(a, sta"a si! bardzo trudna. Tylko cz!#ci uda"o si! zbiec do strefy okupowanej
przez armi! w"osk$ nad Adriatykiem, gdzie uchod&stwo polskie skupi"o si! w trzech grupach, tj. w Cirkvenicy i Selcy oraz w Splicie.
W#ród przebywaj$cych na terenie
Jugos"awii %l$zaków dzia"a"a jeszcze
przez jaki# czas katowicka harcerka
Olga Kami)ska-Prokopowa. W miejscowo#ci Jagodina w Serbii bra"a ona
udzia" w akcji niesienia pomocy
zbieg"ym z niewoli alianckim je)com
wojennym. Jesieni$ 1939 roku przedosta"a si! wraz z grup$ katowickiej
m"odzie'y przez „zielon$ granic!”
na W!gry. Tu kontynuowa"a rozpocz!t$ w 1933 roku w dru'ynie Wandy Góreckiej-Wierzbowskiej dzia"alno#( har cer sk$. W #ro do wi sku
harcerskim pozna"a harcmistrza Jana Stanis"awa Prokopa z Krakowa,
którego po#lubi"a wkrótce po zdaniu
matury. Gdy Prokop postanowi" zg"osi( si! do polskiego wojska, Olga
opu#ci"a W!gry wraz z nim. W Jugos"awii musia"a rozdzieli( si! z m!'em. W transporcie pierwsze)stwo
mie li m!' czy& ni. Mia "a do trze(
do m!'a pó&niej. W tym czasie w"$czy"a si! do polskiej dzia"alno#ci
konspiracyjnej w Jugos"awii. Skierowano j$ do pracy w jad"odajni w Jagodinie. Jad"odajni! t! za"o'ono
z funduszów wojskowych w celu u"atwienia kontaktów kurierom i osobom przekradaj$cym si! do Turcji.
Pracowa"a w niej kilka miesi!cy.
W listopadzie 1941 roku, chc$c jednak jak najszybciej po"$czy( si!
z m!'em, mimo ju' zaawansowanej
ci$'y zdecydowa"a si! „pilotowa(”
do Turcji dwóch Anglików zbieg"ych z niemieckiej niewoli: mjr.
Littledale’a i por. Sinclaira. Pierwszy
etap podró'y min$" bez przeszkód.
Nieszcz!#cie dosi!g"o ich dopiero
w Pirocie, mie#cie po"o'onym we
wschodniej Serbii okupowanej przez

sprzymierzon$ z III Rzesz$ Bu"gari!.
Dnia 20 listopada natkn!li si! na patrol 'andarmerii bu"garskiej, który
aresztowa" ca"$ trójk!. Poniewa'
Bu"garzy dopatrywali si! tu jakiej#
powa'niejszej sprawy, aresztowanych przewieziono z Pirotu do Sofii,
a tam po krótkim #ledztwie przekazano w"adzom niemieckim. Spraw$
zainteresowa" si! G"ówny Urz$d
Bezpiecze)stwa Rzeszy (RSHA).
ocz$tkowo Kami)sk$-Prokopow$
P
wi!ziono w Jagodinie, pó&niej
w Belgradzie. W tamtejszym wi!zie-

niu w dniu 25 lutego 1942 roku urodzi"a syna, którego w lipcu tego' roku w"a dze nie miec kie po wie lu
staraniach przekaza"y jej rodzinie. 18
listopada 1942 roku znalaz"a si!
w Berlinie w wi!zieniu #ledczym
Moabit. 17 grudnia 1942 roku stan!"a przed s$dem wojennym Rzeszy,
który skaza" j$ na kar! #mierci. Wyrok przez zgilotynowanie wykonano 9 marca 1943 roku w berli)skim
wi!zieniu Plötzensee.
Co najmniej kilkunastu %l$zaków
walczy"o w latach wojny w jugos"owia)skim ruchu oporu w formacjach podlegaj$cych Josipowi Broz-Tito i gen. Dra'y Michajloviciovi.
Rekrutowali si! oni g"ównie ze zbiegów ze stacjonuj$cych na terenie Jugos"awii w latach 1941-1945 jednostek Wehrmachtu. W wi!kszo#ci
dzia"ali w jugos"owia)skich oddzia"ach pojedynczo, rzadziej w niewielkich grupkach. Jedn$ z nich
by"a walcz$ca od wrze#nia 1943 r.
w 2 Bo#niackim Korpusie Wojska
Ludowowyzwole)czego Jugos"awii
(NOVJ) – przemianowanym pó&niej na 5 Bo#niacki Korpus – sze#cioosobowa grupa %l$zaków. Tworzyli
j$: Jan Juraszczak, Maks Bu"awski,
Maks Górecki, Joachim Jaworski, Johann Górski i Alojzy Noga.
Polaków z Górnego %l$ska spotykamy w oddzia"ach partyzanckich
w ró' nych re jo nach Ju go s"a wii.
Na terenie Chorwacji walczy" np. Józef Wilhelm Machulik, by"y powstaniec #l$ski, le#niczy w dobrach ksi!cia pszczy)skiego. Po dwuipó"letnim
pobycie w obozie koncentracyjnym
w Buchenwaldzie, za cen! podj!cia
s"u'by w Wehrmachcie, zosta" zwolniony z obozu i po przeszkoleniu
w 1944 roku wraz ze swoj$ jednostk$ przerzucony do Jugos"awii. Tam
przy pierwszej okazji, która nadarzy"a si! w sierpniu 1944 roku, uciek"
z wojska niemieckiego do jugos"owia)skich partyzantów. Najpierw
otrzyma" przydzia" do 4 Brygady

Brodzkiej, wchodz$cej w sk"ad 12
dywizji, w której zosta" piekarzem.
Nast!pnie od pocz$tku 1945 roku pe"ni" s"u'b! w Czechos"owackiej Brygadzie i w jej szeregach walczy"
w strefie operacyjnej Osijeku.
W jednej z walk na terenie Chorwacji poleg" Józef Pary', urodzony
w 1923 roku w Rydu"towach, który
po pi! cio mie si!cz nym po by cie
w wojsku niemieckim zbieg" do oddzia"ów partyzanckich.
Na terenie Pomorza Chorwackiego i Triestu w szeregach 9 brygady 20
dywizji Armii Jugos"owia)skiej walczyli w 1945 roku katowiczanie
Edward Kalinowski, Antoni Laske
i Alfred Persich.
Z kolei w 8 brygadzie 20 dywizji
walczy" rudzianin Teodor Tkocz, syn
powsta)ca #l$skiego. Aresztowany
w 1941 roku w Rudzie %l$skiej
za przynale'no#( do Zwi$zku Walki
Zbrojnej, skazany nast!pnie na wieloletni$ kar! wi!zienia, zosta" w drodze
"aski zwolniony i wcielony do karnej
kompanii Wehrmachtu. Po pó"rocznym
pobycie w Torgau w Saksonii dosta" si!
do Jugos"awii, sk$d z niemieckiego
szpitala wojskowego w Zagrzebiu
uciek" do partyzantów.
równie dramatycznych okoW
liczno#ciach trafi" do jugos"owia)skiej partyzantki inny rudzianin,

Aleksander Bocho). W 1943 roku zosta" on przymusowo zaci$gni!ty
do armii niemieckiej. Przeszkolenie
odbywa" w jednej z jednostek rezerwowych, stacjonuj$cych we Francji.
Po zako)czeniu okresu rekruckiego
odmówi" jednak z"o'enia przysi!gi
'o"nierskiej. Zosta" za to postawiony
przed wojskowym s$dem polowym,
który skaza" go na kar! #mierci.
Do wykonania wyroku jednak nie dosz"o, poniewa' okaza"o si!, 'e nie
podpisa" Volkslisty.
W zwi$zku z tym s$d wojenny
Rzeszy zamieni" mu t! kar! na trzy
lata wi!zienia. Odbywa" j$ we Francji w zak"adzie karnym w Clermont-Ferrand. Tam zmuszono go do podpisania zgody na pój#cie na front.
Zosta" przydzielony do 222 batalionu karnego dzia"aj$cego w Jugos"awii. Nie wal czy" jed nak d"u go
po stronie niemieckiej. Ju' podczas
jednej z pierwszych potyczek z partyzantami przeszed" 10 wrze#nia 1944
roku w rejonie miejscowo#ci Kole*ina na ich stron!. Zosta" wcielony do
5 Brygady Czarnogórskiej. W szeregach tej jednostki walczy" na terenie
Czarnogóry, Bo#ni, Hercegowiny,
Chorwacji i S"owenii.

in nej cz! "ci Czar no gó ry,
W
w okolicach Zatoki Kotorskiej,
w 2 kompanii II batalionu 5 Morskie-

go Sektora walczy# Serafin Bzdyk
z Paw#owa (obecnie dzielnica Zabrza). Nad Adriatykiem, w szeregach
5 Proletariackiej Brygady, walczy#
tak$e W#adys#aw Buchwald, syn powsta%ca "l&skiego, cz#onek Oddzia#ów M#odzie$y Powsta%czej.
Zanim zbieg# do jugos#owia%skiej
partyzantki p#ywa# przez jaki" czas
na okr!tach Kriegsmarine po Adriatyku. W innych oddzia#ach partyzanckich walczyli w Jugos#awii: Konrad
Bieniela z Mys#owic, Pawe# Pacha
z Janowa, Tomasz Wochnik z Chorzowa, Juliusz Jacek i Jan Liso%
z Opolszczyzny i Edward Londzin
z Cieszyna, skrzypek, który w latach 1937-1939 studiowa# w 'l&skim
Konserwatorium Muzycznym w Katowicach, a podczas okupacji w Jugos#awii pe#ni# funkcj! kierownika arty stycz ne go przy szta bie jed nej
z jednostek NOVJ. Z Miko#owa natomiast pochodzi# Alfred Krupa, absolwent Akademii Sztuk Pi!knych
w Krakowie (1937), $o#nierz Wojska
Polskiego 1938-1939, uczestnik kampanii wrze"niowej, potem przymusowy $o#nierz armii niemieckiej, a po
dezercji z Wehrmachtu $o#nierz Jugos#owia%skiej Armii Narodowowyzwole%czej, w 1944 r. uczestnik
Kongresu Chorwackich Dzia#aczy
Kultury w Topusko, który w latach
powojennych by# nauczycielem wychowania plastycznego na wyspie
Krk i w Karlovacu.
Wielu 'l&zaków poleg#o te$ w walkach na terenie Jugos#awii. Cz!"( pochodzi#o ze 'l&ska Cieszy%skiego.
Byli w"ród nich m.in.: Leopold Raszyk z Bogumina, Rudolf Kobiela
z Karwiny, Józef Manderla z Lutyni
Dolnej oraz Jan Cybel i Jan Kisia#a
z Sybicy. Wszyscy oni pochodzili ze
'l&ska Zaolzia%skiego. W wi!kszo"ci spo"ród by#ych przymusowych
$o#nierzy i dezerterów z Wehrmachtu rekrutowali si! te$ "l&scy uczestnicy greckiego ruchu oporu.
Z dawnej przedwojennej niewielkiej emigracji zarobkowej, pochodz&cej w znacznej cz!"ci z Górnego 'l&ska (g#ównie z Katowic i Chorzowa),
któ ra w 1926 ro ku prze by wa #a
w miejscowo"ci Kassandra (Kassandhra) na Pó#wyspie Chalcydeckim
ko#o Salonik, w latach wojny nie pozosta#o ju$ "ladu. Wi!kszy nap#yw
Polaków do Grecji nast&pi# w latach 1939-1940, kiedy tysi&ce m#odych ludzi przebija#o si! przez Jugos#awi!, Grecj!, Turcj! do Francji

i na Bliski Wschód (do Syrii), aby
tam kontynuowa( w szeregach polskich oddzia#ów walk! o wolno"(
Polski. W"ród nich znajdowali si!
uchod)cy wojskowi i cywilni z kraju oraz obozów dla internowanych
w Rumunii i na W!grzech.
Dezerterów z szeregów Wehrmachtu spotykamy zarówno w szeregach
powsta#ej z inicjatywy Narodowego
Greckiego Frontu Wyzwolenia (EAM),
Greckiej Armii Narodowowyzwole%czej (ELAS), jak równie$ w jednostkach Greckiego Narodowego Zwi&zku Demokratycznego (EDES).
Mi!dzy innymi w jednym z batalionów 3 dywizji ELAS, dzia#aj&cej
w rejonie miasta Eleusis, walczyli
uciekinierzy z Wehrmachtu: Palmer
z Opola, Gierych, Wala i „Ludwik”.
Natomiast w 11 pu#ku ELAS, operuj&cym w rejonie Trypolisu na Peloponezie, od po#owy1943 roku walczy# Jan Macha, syn powsta%ca
"l&skiego, przymusowo wcielony
do wojska niemieckiego i wys#any
na front ba#ka%ski.
1944 roku jako „cichociemny”
W
dzia#a# w "rodkowej Grecji
w okolicach Janiny por. Jerzy Walet-

ko vel Edward G. Bart „Bytomski”.
Jerzy Waletko, uczestnik powsta% "l&skich, urodzi# si! w Lipinach w rodzinie górniczej. Do wybuchu II wojny
"wiatowej pracowa# jako sztygar
w ko pal ni w Ru dzie 'l& skiej.
Po kampanii wrze"niowej przez Prze#!cz Tatarsk& przedosta# si! na W!gry (20 X 1939), nast!pnie przez Jugos#awi! i Saloniki do Turcji, gdzie
znalaz# schronienie w klasztorze oo.
Jezuitów w Skuterii. Stamt&d dosta#
si! do Syrii, gdzie zaci&gn&# si!
do Brygady Karpackiej. Bra# udzia#
w walkach pod Tobrukiem i Gazal&.
Do s#u$by specjalnej Sztabu Naczelnego Wodza, dzia#aj&cej w ramach SOE (Special Operations Executive – Kierownictwa Operacji
Spe cjal nych), wst& pi# w po #o wie 1943 r. Na gó rze Kar mel
pod Hajf& (Palestyna) przeszed# specjalne przeszkolenie dla komandosów, po czym zosta# oddelegowany
do dyspozycji placówki s#u$by specjalnej w Kairze, pod dowództwo
pp#k. Waleriana Mercika.
Po wykonaniu kilku zada% na terenie Jugos#awii, w nocy z 4 na 5 maja 1944 r. zosta# zrzucony (z bazy
w Brindisi we W#oszech), w wyznaczonym rejonie w "rodkowej Grecji,
pod Fourm& na pó#noc od Karpenission. Po zrzuceniu dzia#a# samodzielnie. G#ównym jego zadaniem

by#a penetracja hitlerowskich jednostek stacjonuj&cych w "rodkowej
Grecji i prowadzenie roboty dywersyjnej w"ród s#u$&cych w tych oddzia #ach Po la ków, przy mu so wo
wcielonych do Wehrmachtu na Górnym 'l&sku, w Pozna%skiem i na Pomorzu; anga$owanie ich do akcji
wywiadowczej i sabota$owej, a nast!p nie na k#a nia nie do ucieczki
na stron! aliantów. Uplasowa# si!
w rejonie Janiny. W okolicy znajdowa#o si! kilka wi!kszych jednostek
niemieckich, w którym s#u$b! pe#ni#o sporo przymusowych $o#nierzy.
W dzia#alno"ci swojej por. Waletko
korzysta# z pomocy greckich partyzantów, którzy pomagali mu kolportowa( ulotki skierowane do przymusowych $o#nierzy armii niemieckiej
i s#u$yli za przewodników. Wspó#praca taka by#a mo$liwa dzi!ki nawi&zaniu przez Waletk! w rejonie
Trikali w Tessalii bezpo"redniego
kon tak tu z na czel nym do wód c&
ELAS, gen. Stefanem Sarafisem,
który wyda# szereg zarz&dze% i polece% u#atwiaj&cych Polakowi prac!.
(W ostatnich miesi&cach przed ewakuacj& wojsk niemieckich z Grecji
ucieczki z Wehrmachtu przymusowych $o# nie rzy, po cho dz& cych
z Górnego 'l&ska i Pomorza, przybra#y tak szerokie rozmiary, $e na polecenie szefa gestapo w Atenach, Simo na, wszyst kich po dej rza nych
aresztowano. Pocz&tkowo umieszczano ich w obozie koncentracyjnym
w Chaïdari pod Atenami. Stamt&d
partiami przewo$ono ich do Kesariami (dzielnica Aten) i tam rozstrzeliwano).
Waletko jednocze"nie prowadzi#
dzia#alno"( wywiadowcz&. Zebrane
informacje przekazywa# do placówki SOE w Brindisi (W#ochy). Wykonywa# równie$ wiele akcji dywersyjnych w "rodkowej Grecji. Z Jerzym
Waletko oraz partyzantk& greck&
(ELAS) "ci"le wspó#pracowali Eryk
Mruga#a z okolic Pszczyny i Tadeusz
Ciencia#a z Cieszy%skiego, a tak$e zast!pca „Barta” Jerzy Musia#. Por. Waletko dzia#a# w Grecji a$ do wyzwolenia, nast!pnie przeszed# do sztabu
z Korpusu Polskiego we W#oszech.
Po wojnie wróci# do kraju.
Polacy z Górnego 'l&ska trafiali
tak$e do ruchu oporu w Albanii.
W jego szeregach znale)li si! m.in.
Henryk Tondera, znany dzia#acz spo#ecznego ruchu muzycznego na 'l&sku Opolskim, oraz Edward Biszorski, plastyk ze Skoczowa na 'l&sku
Cieszy%skim.
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To co# wi"cej ni$ pomaganie rodzinie, przyjacio!om, czy znajomym.
To pój#cie krok dalej i ch"% po#wi"cenia czasu nieznanym osobom, ideom,
instytucjom etc. To czasami szereg wyrzecze&, stresuj'cych chwil, do tego finansowo nieop!acanych. Cho% z tym op!acaniem ró$nie to bywa...
bo jak wyceni% u#miech drugiej osoby, $yczliwo#%, czy by% mo$e jaki#
„plusik zapisany tam u góry”? W niektórych przypadkach jest to tzw.
dwa w jednym: przyjemne z po$ytecznym.
Ogólny rozrachunek: mimo i$ to forma niefinansowana mo$e naprawd" stokrotnie si" zwróci%, a do tego dostarczy% nam wiele, wiele rado#ci i przyjemno#ci. I wcale nie trzeba mie% 20 lat, by zosta% wolontariuszem.

Voluntarius
– znaczy
wra!liwy

JADWIGA
WO*NIKOWSKA

M!otki, p"dzle i konfitury
Polsce najcz"#ciej omawiane i znaW
ne formy wolontariatu skupiaj$ si"
wokó% hospicjów, domów dziecka, czy

szpitali. I tak w#ród tych pierwszych
od razu przychodzi mi na my#l Hospicjum Cordis w Katowicach-Janowie,
które zrzesza ró!norodnych wolontariuszy. Jedni na co dzie& pracuj$ z pacjentami i ich rodzinami, przygotowuj$ posi%ki, sprz$taj$, czytaj$ podopiecznym
ksi$!ki rozmawiaj$ z nimi, chodz$

na spacery, czasami wystarczy, !e potrzymaj$ za r"k", wys%uchaj$.
Inni ws%awili si" doskona%$ wr"cz
technik$ burzenia #cian i wywo!enia
gruzu, tak by w miejscu zrujnowanego górniczego szpitala mog%o powsta'
jedno z najwi"kszych i najnowocze#niejszych hospicjów w tej cz"#ci Europy. W#ród „burzycieli” by%y znani
aktorzy, piosenkarze, dziennikarze,
ale co najwa!niejsze rodziny i rzesza
uczniów z ca%ego regionu – to oni
w so bot nie po ran ki przy je! d!a li
na miejsce budowy, by pomóc w re-

moncie, a potem sprz$taniu ju! gotowego domu hospicyjnego.
Od lat niezwyk%e d%onie ludzi o dobrym sercu maluj$ pisanki, a przed #wi"tami Bo!ego Narodzenia spod ich p"dzla wychodz$ prawdziwe cacka w postaci
bombek. Potem te same osoby godzinami sprzedaj$ niezwyk%e cegie%ki przed
ko#cio%ami #l$skich diecezji.
Pani Beata sprawia, !e w hospicjum
pachnie codziennie domem: piecze ciasta, nale#niki, krokiety, a je#li potrzebne s$ pieni$dze, godzinami sma!y konfitury, które pó(niej sprzedawane s$
na aukcjach. Prawdziwym rarytasem
s$ niezwyk%e przetwory, które przygotowuje w Alpach siostra pani Beaty: soki,
konfitury, galaretki, w tym ta niezwyk%a
z dzikiego bzu.
Tandem
ania – niezwyk%a dziewczyna, takH
!e wolontariuszka, przes%a%a mi
kiedy# adres internetowej strony, która
ma pomóc niewidomym znale(' wolontariuszy do kierowania tandemami. Zasada jest prosta: zarówno niewidomi oraz
wolontariusze wype%niaj$ formularze,
które umieszczane s$ w bazie. Je#li
niewidoma osoba chce poje(dzi' na rowerze, koordynator szuka dla niej wolontariusza z najbli!ej po%o!onej miejscowo #ci. Wo lon ta riusz nie mu si by'
posiadaczem tandemu, bo portal oferuje tak!e list" rowerowych wypo!yczalni. Co ciekawe, wyprawy s$ nie tylko kilkugodzinne, ale jak si" okazuje nawet
wielodniowe!
Seniorzy
omoc osobom starszym i chorym
P
w ich domach to wci$! w Polsce
rzadko#', znana nam bardziej z ameryka&skich filmów. Niewiele znam osób,
które czytaj$ gazet" swojej s$siadce, robi$ jej zakupy, czy sprz$taj$ mieszkanie.
Panuje przekonanie, !e takimi sprawami zajmuje si" rodzina lub opieka spo%eczna. Ciekawym wydaje si" wi"c pomys%, na jaki wpadli buduj$cy Dom
Seniora w Katowicach-Podlasiu. Otó! inwestycja powstaje obok szko%y Pijarów.
W za%o!eniu uczniowie szko%y, jak
i mieszka&cy domu staro#ci maj$ czerpa' z takiego s$siedztwa obopóln$ korzy#': m%odzi maj$ wype%nia' czas seniorom, którzy z kolei b"d$ udziela' np.
korepetycji, czy rad m%odszemu pokoleniu. Idea s%uszna i pi"kna, ciekawe jak
sprawdzi si" w praktyce.
Mark jedzie do Afryki
Polsce wci$! ma%o znana jest forW
ma tzw. wolontariatu europejskiego, czy mi"dzynarodowego. To szereg
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pr"!nie dzia%aj$cych na naszym kontynencie organizacji, które pozwalaj$ m%odym ludziom przebiera' w ró!norakich
formach wolontariatu. W taki sposób )ukasz uda% si" do Wielkiej Brytanii, gdzie
zdobywa% do#wiadczenie, jako piel"-

Obywatelu obud! si"!
mo(e wolontariat poza granicami
A
naszego kraju nie jest modny, bo
wci"( kiepsko u nas z tzw. obywatelsk"
postaw"? Frekwencja podczas wyborów
pozostawia wiele do (yczenia, nie reagujemy, gdy kto! niszczy $awk% w parku,
bo przecie( „to nie nasze”. W$a!nie te-

Zdj#cia: Grzegorz Wilk

gniarz w jednym z domów spokojnej staro!ci. Studiuj"cy bankowo!# Mark
z Francji postanowi$ przez pó$ roku
opiekowa# si% uchod&cami z Somali.
Wyjazd zaowocowa$ kolejn" kilkumiesi%czn" wizyt" w Afryce.
Artur i Rachela sp%dzili blisko rok
na Bliskim Wschodzie opiekuj"c si% palesty'skimi dzie#mi. Uczyli je j%zyka angielskiego, odprowadzali do szko$y – co
nie nale(a$o do naj$atwiejszych zada' ze
wzgl%du na nieukrywan" niech%# ze
strony pozosta$ych mieszka'ców Izraela. Niejednokrotnie wolontariusze wraz
z grup" palesty'skich uczniów z powodu gradu kamieni lub innych przedmiotów, które przerzucane by$y przez mur
na palesty'sk" stron%, musieli ucieka#.
Nie$atwe by$y te( przeprawy przez tzw.
punkty kontrolne.
Wiele osób obawia si%, (e wolontariusz musi zmierzy# si% z bardzo trudnymi emocjonalnie, czasami niebezpiecz ny mi sy tu acja mi. Jed nak nie
zawsze. Podczas wakacji na greckiej wyspie Zakynthos, o !wicie pozna$am
na pla(y mi%dzynarodow" grup% wolontariuszy, która mia$a za zadanie chroni#
przed turystami wykluwaj"ce si% w$a!nie
(ó$wie Caretta caretta. Wolontariat pole ga$ na kil kugo dzin nym po by cie
nad brzegiem morza rankiem i wieczorami, podczas którego m$odzi ludzie najpierw zabezpieczali gniazda (ó$wi,
a w chwili wykluwania si% Caretta caretta liczyli je i… robili wszystko, by
w!cibscy tury!ci w jakikolwiek sposób
nie przeszkadzali (ó$wiom w w%drówce do morza. Reszta dnia nale(a$a
do m$odych ludzi, którzy mieli czas
na wypoczynek, integracj% i niew"tpliwie nauk% ró(nych obcych j%zyków – nie
tylko europejskich.
Decyduj"c si% na wyjazd m$ody cz$owiek powinien dok$adnie przeczyta#
warunki i wsparcie, jakie zapewnia organizator w kraju docelowym wolontariatu. Stowarzyszenia/fundacje maj"ce
lata do!wiadcze' s" przede wszystkim
akredytowane przy Komisji Europejskiej. Niektóre gwarantuj" wolontariuszom nie tylko noclegi i wy(ywienie,
ubezpieczenie ale czasami równie( pokrycie kosztów podró(y i drobne kieszonkowe na miejscu. S" te( i takie programy, które sprawuj" jedynie opiek%
merytoryczn" nad wolontariuszem natomiast to on musi pokry# wszystkie wydatki.
Zasada jaka obowi"zuje na ca$ym
!wiecie jest jednak jedna: organizacje
przyjmuj"ce wolontariuszy nie p$ac"
za ich prac% i zaanga(owanie! Chyba (e
mamy na my!li walut% jak" jest u!miech.

Wolontariusze – seniorzy przy komputerach

go rodzaju my!lenie chc" zmienia# organizacje pozarz"dowe, do których nale(y np. katowickie Stowarzyszenie
Aktywno!ci Obywatelskiej Bona Fides. Zaprasza do naszego kraju nie tylko wolontariuszy z najdalszych zak"tków ziemi, którzy ucz" si% !wiadomego
uczestniczenia w (yciu publicznym etc.
Bona Fides organizuje tak(e szkolenia
dla polskich, lokalnych dzia$aczy spo$ecznych. Uczy jakie s" nasze obowi"zki, ale i pokazuje jakie s" nasze prawa i jak je egzekwowa#. Bona Fides
zas$yn%$a ju( z cyklicznych raportów,
które dotycz" dzia$alno!ci urz%dów
i gmin w naszym województwie. Monitoring i nacisk, (e dzia$ania samorz"dów
musz" by# transparentne sprawia, (e pojawia si% szansa na stworzenie dialogu
pomi%dzy magistratem a mieszka'cami.
Ci ostatni maj" realny wp$yw na to, co
si% dzieje w ich najbli(szym otoczeniu,
tym samym mog" sprawowa# kontrol%
nad publicznymi wydatkami. Co prawda dotychczasowe obserwacje nie wskazuj" jeszcze na to, by podczas og$aszanych konsultacji spo$ecznych urz%dy
i gminy p%ka$y póki co w szwach, ale nale(y mie# nadziej%, (e kropla dr"(y
ska$%...
Komputer w ma#ym palcu
koniec jeszcze raz o seniorach.
Na
Wolontariuszem mo(e zosta#
nie tylko nastolatek, czy student, o czym

cz%sto zapominamy. Zamiast na ploteczki, ryby, grzyby, czy przed telewizor
osoba dojrza$a mo(e bowiem obra#
drog% do biblioteki, w tym przypadku
Biblioteki )laskiej. Ale nie o zacne czytanie ksi"(ek tu chodzi, a o… prac%
przy komputerze i to od poniedzia$ko-

wego po$udnia pocz"wszy, a na godzinie 15.00 w sobot% sko'czywszy, czyli przez ca$y czas, gdy gmach jest
otwarty dla czytelników. Otó( to w$a!nie w Bibliotece )l"skiej grupa emerytów stworzy$a spo$eczn" Pracowni%
Dygitalizacji.
Pocz"tek by$ jednak zupe$nie odmienny. Otó( po spotkaniu seniorów
w Radiu Katowice zrodzi$a si% idea
stworzenie ksi"(ki kucharskiej. Przez
dwa lata, w ka(dy poniedzia$ek dyrektor ksi"(nicy – profesor Jan Malicki spotyka$ si% z kilkunastoosobow" grup"
i opracowywa$ wydanie. A (e rozmowy
schodzi$y czasami na tematy literackie,
kulturalne i spo$eczne zrodzi$a si% inna
idea – zdigitalizowania zasobów bibliotecznych...
Ta sama grupa, która siedzia!a z kart" i o!ówkiem nad starymi ksi#gami, zaj#!a si# najpierw nauk" obs!ugi kompute ra, by w kon se kwen cji stwo rzy$
zaprzyja%niony zespó!, który do dzi&
tworzy zasoby Biblioteki 'l"skiej – wspomina profesor Jan Malicki.
Rekordzistka w!ród bibliotecznych
wolontariuszy przygotowa$a ju( 100
tysi%cy skanów, inna pani zbli(a si%
do tego wyniku. Przygotowuj"c skany – przy zachowaniu praw autorskich –
wolontariusze podpisuj" je w$asnym
nazwiskiem, wchodz" wi%c tym samym do historii biblioteki.
Zespó$ zyska$ uznanie w ca$ej Polsce,
a w S$upsku powsta$ jego odpowiednik.
Seniorzy s" specjalistami wysokiej klasy, ale co najwa(niejsze s" wzorem dla
swoich wnuków, którzy do dzi! nie
kryj" zaskoczenia, (e babcia radzi sobie
doskonale w dziedzinie informatyki.

!

W numerze grudniowym, w artykule Krystyny Heskiej-Kwa!niewicz pt. „Gustaw Morcinek po pi%#dziesi%ciu latach” pojawi$ si% b$"d (s. 30). Zamiast: Silne, pe!ne temperamentu jak Alla, ale i poranione, nie potrafi"ce (y$ jak Tina
z „Zagubionych kluczy”, najdramatyczniejsza posta$ w tej powie&ci”; powinno by#: Silne, pe#ne temperamentu jak Tina, ale i poranione, nie potrafi$ce %y&, jak Hanka z Zagubionych kluczy, najdramatyczniejsza posta& w tej
powie'ci.
Przepraszamy za pomy$k%.
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Mi$dzynarodowa Konferencja Naukowa w Zabrzu

Profesorowie: Ewa Chojecka, Antoni Barciak i Szewach Weiss.

Skutki braku
wolno!ci

RYSZARD
BEDNARCZYK

a zwy czaj kon fe ren cje na uko we
Z
– zw"aszcza te, które maj# w nazwie
wpisan# mi$dzynarodowo!% – s# skiero-
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wane do grona naukowców, czy specjalistów w w#skiej dziedzinie wiedzy. Je&eli
ju& kto! postronny pojawi si$ z przypadku, wzgl$dnie z obowi#zku na takim spotkaniu m#drych gadaj#cych g"ów, niewiele z po ru sza nej przez pre le gen tów
problematyki zrozumie, w dodatku wynudzi si$ setnie. Barier# jest nie tylko s"aba
znajomo!% j$zyków obcych ale tak&e naukowej terminologii. Szczególnie przykry
bywa widok licealnej m"odzie&y, przyprowadzonej na posiedzenie przez pilne nauczycielki w ramach szkolnych obowi#zków. Liceali!ci zajmuj# si$ znudzeni
swoimi tabletami i smartfonami, wysy"aj#c esemesy i serfuj#c po sieci.
Na szcz$!cie z podobnym zjawiskiem
nie mieli do czynienia animatorzy i prelegenci Mi$dzynarodowej Konferencji
Naukowej (14 i 15 listopada 2013 r.) z cyklu Kultura Europy 'rodkowej zorganizowanej w Zabrzu po raz siedemnasty. Tegorocznym tematem przewodnim by"a
„Wolno!% i jej ograniczenia w kulturze Europy 'rodkowej”. Problematyka no!na
i bardzo aktualna, tote& referenci – krajowe i !wiatowe s"awy humanistyki – opowiadali o niej ze swad# z odrobin# humoru, ale i nale&n# problematyce powag#.
A publika reagowa"a jak nale&y: bij#c brawo, wybuchaj#c !miechem i popadaj#c

w rozumn# zadum$. Nawet licznie zgromadzona m"odzie& z zabrza(skich szkó"
doceni"a urok, z jakim naukowcy wyci#gali argumenty, niczym króliki z cylindra.
Zacz!"o si! od m!czennika
#w. Wojciecha

O

bros"e ju& tradycj#, coroczne Mi$dzynarodowe Konferencje Naukowe
z cyklu Kultura Europy 'rodkowej organizowane s# w Zabrzu od 1997 roku, z inicjatywy Jerzego Chmielewskiego, ówczesne go na czel ni ka Wy dzia "u Kul tu ry
i Sportu zabrza(skiego Urz$du Miejskiego. Naukowego wsparcia udzieli"
pocz#tkowo Instytut Górno!l#ski w Katowicach. Organizatorom przy!wieca"y
szczytne cele. Przede wszystkim pragn$li przyczyni% si$ do odkrywania naszej
to&samo!ci i poznawania bogatej kulturowo przesz"o!ci. Nieobca by"a im problematyka regionalna. Na tle szeroko
pojmowanej europejsko!ci postanowili
przybli&y% tak&e histori$ !l#skiej ziemi,
w praktyce si$gaj#c nawet po lokalne wydarzenia, równie& z dziejów Zabrza. Co
najlepiej uzasadni" podczas tegorocznej
imprezy profesor Jerzy Klanke, mówi#c: – Problem 'l#ska wymaga szerszego poznania, bo jest niezrozumiany. Temu s"u&# zabrza(skie konferencje.
Tematyka pierwszej (1997 r.) zatytu"owanej „'rodkowoeuropejskie dziedzictwo

!w. Wojciecha” zainspirowana zosta"a
aktualnymi wówczas obchodami tysi#clecia !mierci tego czeskiego biskupa. Kontynuacj# religijnej problematyki by"y
pó)niejsze konferencje po!wi$cone dzia"alno!ci Cyryla i Metodego, a tak&e Jacka Odrow#&a i zakonu dominikanów
na 'l#sku. Zajmowali si$ naukowcy i kulturami: charytatywn#, umys"ow#, prawn#
Europy 'rodkowej oraz wp"ywem dynastii Piastów 'l#skich na dzieje europejskie.
Interesuj#cym rozwa&aniom o wielokulturowo!ci 'l#ska towarzyszy"y refleksje
o realiach codziennego &ycia, podró&ach
i migracjach oraz wp"ywie chorób i zdrowia, czyli jako!ci &ycia na kultur$ Europy 'rodkowej. Prezentowane analizy pogl# dów „ob cych” o 'l# za kach by "y
doskona"ym zwierciad"em ich wad i zalet.
Zmiana organizatorów konferencji, którymi zostali od 2007 roku zabrza(ski
Magistrat, Polskie Towarzystwo Historyczne w Katowicach i Komisja Historyczna
katowickiego oddzia"u Polskiej Akademii
Nauk, podtrzyma"a wysoki poziom naukowy imprezy. Mo&e dlatego &e od pocz#tku przewodnicz#cym Rady Naukowej
jest profesor Antoni Barciak. A spotkaniom
naukowców patronowali minister kultury
i dziedzictwa narodowego, minister nauki
i szkolnictwa wy&szego, wojewoda !l#ski,
marsza"ek województwa !l#skiego, rektorzy !l#skich uczelni, biskupi ze 'l#ska
i czeskiej diecezji Ostrawsko-Opawskiej
oraz konsul Republiki Federalnej Niemiec
w Opolu. Za! prelegenci wywodzili si$ ze
!wieckich i ko!cielnych o!rodków naukowych w kraju, Austrii, Czechach, Niemczech i na S"owacji. Pok"osiem i wizytówkami corocznych prelekcji sta"y si$ ksi#&ki,
zawieraj#ce zbiory referatów i komunikatów naukowych, wyg"aszanych na konferencjach, z których sprawozdania i recenzje ukazywa"y si$ regularnie w czaso pi smach na uko wych w Cze chach
i Polsce.
Jak by"y ambasador sta" si!
naukowym celebryt$
egoroczna edycja w niczym nie odbieT
ga"a poziomem od poprzednich. Wyró&ni"a si$ za! tym, &e najwi$ksz# gwiaz-

d# – wr$cz celebryt# – w pierwszym
dniu konferencji, odbywaj#cej si$ w Teatrze Nowym i Muzeum Górnictwa W$glowego, by" profesor Szewach Weiss, niegdysiejszy ambasador Izraela w Polsce.
Nagabywany najcz$!ciej przez dziennikarzy, fotografowany przez reporterów, udowodni" tak&e swoim wyk"adem zatytu"owanym „Czy prawo mi$dzynarodowe
ogranicza wolno!%?”, otwieraj#cym na teatralnej scenie konferencj$, &e zainteresowanie jego osob# by"o s"uszne.
Izraelski dyplomata – opieraj#c si$
na pogl#dach libera"ów, mi$dzy innymi
Johna Locke’a – uzna" ze swad# za podstaw$ wolno!ci demokratyczne instytucje
pa(stwa. Ale od razu zada" pytanie, czy sekrety pa(stwowe powinny by% chronione
przez s"u&by specjalne a& 30 czy 50 lat
a ich ujawnienie w internetowej sieci
!cigane? Jego zdaniem pytania o wolno!%
nie mo&na ograniczy% tylko do Europy
'rod ko wej, gdy& jesz cze w la tach
60. XX wieku Polska wed"ug Martina Lip-

Mogli sobie wpada!
w s"owo, ale nie chcieli
li kto& spodziewa! si%, "e
Jskiejzae"epokon
wiedziana na zabrza'ferencji dyskusja pa-

nelowa b%dzie przypomina(
telewizyjne pyskówki polityków, to by! srodze zawiedziony, bowiem uczestnicy, wymieniaj)c argumenty, wykazali
si% du") kultur) i taktem. Mimo "e prowadz)cy dyskusj%
Maciej Szczawi'ski zach%ci!: – Mo"emy sobie wpada(
w s!owo – nikomu nie przysz!o do g!owy przeszkadza(
rozmówcy. Ka"dy cierpliwie
czeka! na udzielenie g!osu.
Ale te" profesorskie grono
dyskutantów by!o znakomite.
Ewa Chojecka, Krystyna Doktorowicz, Jan Du!awa, Antoni
Barciak, Tomasz Fal%cki i Szewach Weiss zapewnili wy-

mian% pogl)dów na wysokim naukowym poziomie.
Ewa Chojecka, uzna!a za najwa"niejsz)
w dyskusji o wolno&ci ikonografi%. – Jeste&my w kr%gu kultury obrazowej, obraz
przemawia lepiej ni" s!owo – zapewni!a
profesor. I przywo!a!a obraz Eugeniusza
Delacroix z okresu wielkiej rewolucji
francuskiej „Wolno&( prowadzi lud na barykady” oraz sprezentowan) Ameryce
Pó!nocnej przez Francuzów Statu% Wolno&ci. – Potem sztuka tego tematu nie podj%!a – zauwa"y!a Ewa Chojecka. W 1937
roku dzie!em najwa"niejszym sta! si%
obraz Picassa „Guernika”, ukazuj)cy to,
co ludzie zrobili z wolno&ci).
Gorzkimi refleksjami o ró"nym rozumieniu przez ludzko&( wolno&ci na przestrzeni wieków podzieli! si% Tomasz Fal%cki. O jej znaczeniu &wiadcz) dzisiaj
nazwy ulic i placów, cho( trudno, wed!ug
profesora, przytoczy( jedn) definicj%
wolno&ci, poniewa" ka"da epoka ma w!asn). Okre&li! tak"e ró"nice pomi%dzy
krajami na wschód od *aby, gdzie jeszcze
w XVIII wieku rozwija!o si% podda'stwo
ch!opów, zanikaj)ce w pa'stwach Europy Zachodniej, gdzie stan trzeci mia! ju"
na sztandarach wolno&(, paradygmat swojej cywilizacji.
Na szczególn) wag% istnienia poj%cia
Europy #rodkowej po I wojnie &wiatowej
i w okresie transformacji zwróci! uwag%
profesor Antoni Barciak, przypominaj)c
koncepcje Mi%dzymorza i Ma!ej Ententy.
Szewach Weiss doda!, "e do tych koncepcji potrzebna jest Rosja i zapyta! retorycznie: – Czy mi%dzy Niemcami a Rosj) mo"e istnie( wolne pa'stwo?
Zupe!nie inaczej – w kontek&cie medycyny i zdrowia – tematyk% konferencji
potraktowa! Jan Du!awa, rektor #l)skiego Uniwersytetu Medycznego. – Jako lekarz odnosz% wra"enie, "e wolno&( jest
mylona z wol) i sk!onno&ciami. Wolno&(
to decyzja zgodna z nasz) wol) i odpowiedzialno&ci) – o&wiadczy!. Zwróci!
równie" uwag% na fakt, "e dopiero od stu
lat istnieje medycyna i ludzie maj) wi%ksze szanse na prze"ycie. Tymczasem
w XX wieku wi%cej ludzi umar!o z po-

wodów zdrowotnych ni" w obu wojnach.
To w!a&nie rektor wprowadzi! do dyskusji gar&( humoru i zabawnych anegdot. – Czy cia!o jest moj) w!asno&ci)?
Nie, bo nie wchodzi w sk!ad masy spadkowej.
Dowcipy medyka spuentowa! trafnie
Szewach Weiss, zwracaj)c uwag% na to,
"e poczucie humoru wp!ywa na poziom
demokracji, co wida( na przyk!adzie Anglii. Jan Du!awa ripostowa!, "e prawo
do g!upoty te" jest swobod) obywatelsk).
Co Ewa Chojecka podsumowa!a s!owami: – G!upota jest darem Bo"ym, nie nale"y jej tylko nadu"ywa(.
Jak przysta!o na znawczyni% mediów
publicznych Krystyna Doktorowicz zwróci !a uwa g% na swo bo d% wy ra "a nia
opinii. – Obecna wolno&( wypowiedzi
wykorzystywana jest w sposób anarchizuj)cy – przestrzeg!a. Dostrzeg!a w braku standardów dziennikarskich w czasie
ustrojowej transformacji i wielkiej manifestacji to"samo&ci w mediach sieciowych
z!e wykorzystanie wolno&ci, wynikaj)ce
cz%&ciowo z odreagowania na lata cenzury. Ostrzeg!a przed terroryzmem w mediach i zmian) obyczajowo&ci.
Kropk% nad „i” w dyskusji postawi! Tomasz Fal%cki, który o&wiadczy!, "e wolno&( historyków w ka"dej epoce jest
ograniczona. – Prawdy historycznej nigdy
nie poznamy – zako'czy! niezbyt optymistycznym wnioskiem.
Od katechizacji do sceny rockowej
olejne referaty, cho( warto&ciowe
K
i odkrywaj)ce nowe przestrzenie
wiedzy o regionie ju" nie mia!y tej temperatury, co inauguracyjna dyskusja.
A znalaz!y si% w nich m.in. rozwa"ania
o swobodach twórczych. Waldemar Hanasz pyta! o granice wolno&ci s!owa, a Jan
Pacholski docieka!: czy wolno&( poety
nie jest przypadkiem mitem. Z kolei
Wojciech Iwa'czak zg!%bia! swobody
twórcze &redniowiecznych pisarzy.
W innym bloku tematycznym, po&wi%conym wolno&ci w "yciu spo!ecznym, ks.
Henryk Olszar opowiada! o roli pielgrzymowania #l)zaków do Piekar #l)skich w okresie odzyskiwania niepodleg!o&ci. Marek Truszczy'ski
porównywa! katechizacj% dzieci
w diecezji katowickiej i !om"y'skiej. Pojawi!y si% i referaty o l"ejszej tre&ci, jak np. Jacka Kurka
o polskiej i czeskiej scenie rockowej w s!u"bie wolno&ci. By!y te"
rozwa"ania Andrzeja Biernata
o dylematach archiwisty w udost%pnianiu dokumentów i op!akanych skutkach braku wolno&ci gospodarowania w PRL. To tylko
niektóre tematy poruszone na zabrza'skiej konferencji, zako'czonej pod su mo wu j) c) dys ku sj).
W przysz!ym roku uka"e si% w formie ksi)"ki zbiór wszystkich referatów, tak"e tych nie wyg!oszonych z po wo du nie obec no &ci
prelegentów, co pozwoli zainteresowanym zapozna( si% z ca!o&ci)
naukowych (i nie tylko) rozwa"a'.
Zdj#cia: Ryszard Bednarczyk

seta nie by!a krajem demokratycznym i a"
do lat 90. nale"a!a do Europy Wschodniej.
– My wiemy co to jest Europa #rodkowa, bo polski $yd w Niemczech zawsze
by! Ost Jude – Szewach Weiss odwo!a! si%
do osobistych do&wiadcze' z czasów
dzieci'stwa, gdy zamieszkiwa! na ziemiach polskich. Doda! tak"e, "e bezpowrotnie min%!y czasy gdy 10-letni "ydowski ch!opak podnosi! r%ce do góry
na wi dok ge sta pow ca, wspó! cze &nie
na &wiecie istnieje 196 pa'stw demokratycznych.
– Ale wolno&( nie polega na tym, "e si%
wybiera Tuska czy Kwa&niewskiego –
o&wiadczy! Weiss. Dla by!ego ambasadora wyznacznikami wolno&ci s) tak"e dobre drogi, liczba telefonów i samochodów
pozostaj)cych w posiadaniu obywateli.
A zagro"eniami demokracji – wspó!cze&ni terrory&ci i Iran gro")cy Izraelowi
i Stanom Zjednoczonym Ameryki Pó!nocnej bomb) atomow).
Jak bumerang powraca! Weiss w swoim odczycie do problematyki Europy
#rodkowej, któr) uzna! za centrum kultury i wiedzy. Zadeklarowa! si% jako patriota Galicji, sk)d pochodzi!o wielu Noblistów, gdzie obok sie bie "y !y ró" ne
narody. I chocia" wi%kszo&( warto&ci demokratycznych pochodzi z Wielkiej Brytanii, Francji i staro"ytnej Grecji, Polska
jako kraj &rodkowoeuropejski wnios!a – zdaniem dyplomaty izraelskiego – do
europejskiej tradycji swoje specyficzne poj%cie swobody, o czym &wiadczy!y ustawy kaliskie podobne do angielskiej Wielkiej Karty, swoistym wk!adem by!o te"
polskie Liberum Veto. Oceni! tak"e poziom wspó!czesnych swobódy Europy
#rodkowej.
– Demokracja niemiecka pracuje dobrze
pod wp!ywem Lipseta. U was tak sobie – mówi!.
I zach%ci! do bycia w dalszym ci)gu
odpowiedzialnym stra"nikiem demokracji i czwartej w!adzy oraz interesowania si%, kim s) w!a&ciciele dzienników, kto p!a ci za re kla my. – Brak
wol no &ci two rzy ch%( do wol no &ci
– podsumowa! Szewach Weiss.

Prezydent Zabrza Ma!gorzata Ma"ka-Szulik w rozmowie z profesorem
Szewachem Weissem.

!
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77. rocznica urodzin Tadeusza Kijonki

Jednym z najwa!niejszych momentów spotkania by" panel krytycznoliteracki poprowadzony przez
Mariana Kisiela.

Jubileusz bez
kolczastego drutu

MACIEJ S.
SZCZAWI*SKI

dwie kosy, cho! usprawiedliwione loTe
gik" kalendarza, wyda#y mi si$ zrazu nieco pretensjonalne. Szybko jednak pogodzi#em si$ z tym ideograficznym
konceptem, a nawet rozczuli# mnie nieco.
W ko%cu ja te& mia#em w swym &yciu takie dubeltowe arcyznacz"ce siódemki.
W 1977 roku sko%czy#em studia, o&eni#em
si$, zosta#em ojcem i dosta#em prac$ w Polskim Radiu Katowice. Dla Tadeusza siódemki okaza#y niemniej szcz$'liwe, chocia&
b#ysn$#y przez chwile z#owrogo i wcale nie
na &arty. 19 grudnia AD 2013 by# ju& jed-
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nak dniem ca#kowitego spokoju, a je'li towarzyszy#y mu emocje to wy#"cznie pozytywne. Publiczno'! przyby#a na jubileuszowe spotkanie w Bibliotece (l"skiej
w Katowicach wype#ni#a szczelnie sal$
audytoryjn" z dwu – jak mniemam – powodów. Przede wszystkim Kijonka jest dzi' dla
(l"ska i jego artystyczno-kulturalnego &ycia troch$ jak wzorzec metra w Sevres. Troch$ jak Statua Wolno'ci w Nowym Jorku. I jak Marilyn Monroe na zdj$ciach
Miltona Greena... Cisn" si$ te& na usta dy&urne s#owa: „legenda”, „instytucja”, „iko-

#yczeniom i gratulacjom dla Jubilata nie by"o ko$ca. Na zdj%ciu Edyta Sytniewska naczelnik Wydzia"u Kultury Urz%du Miejskiego w Katowicach…

na”. S#owa jak s#owa. Ale rzeczywi'cie, gdy
spojrze! obiektywnie – wy'wietla si$ nieprawdopodobny obraz prac polityka, redaktora, spo#ecznika, przede wszystkim za' poety. Czu#ego i czujnego artysty, który
stworzy# jak"' g$st", wiarygodn" przestrze% o jasnych i czytelnych hierarchiach.
Miejsce spotkania bardzo ró&nych ludzi
w czasach spotkaniom niesprzyjaj"cych. Ale
to wszystko nie by#oby jeszcze tym czym
jest, gdyby nie pewien swoisty ton. Bo Tadeusz solenny i zasadniczy, ba! Tadeusz natchniony – zawsze dygresyjnie wyjawia# zarazem Tadeusza lirycznego ironist$, który
po'ród dzie# i spraw wa&nych z lubo'ci" wydeptuje przekorn" 'cie&k$ groteski czy satyry. Takim go znajdujemy czytaj"c jego teksty, s#uchaj"c jak z mniej lub bardziej
istotnych okazji przemawia i kiedy wdaje
si$ w polemiki. Na spotkanie z Kim' Takim
chce si$ wi$c przyj'! i przyj'! zwyczajnie
trzeba, zw#aszcza w czasach ob#$dnego egalitaryzmu, który zakazuje warto'ciowania
(hierarchie!) i wymy'la kryteria wed#ug arbitralnego uznania. A powód drugi t#umnie
wype#nionej sali w Bibliotece (l"skiej? To
oczywi'cie fakt wydania przez oficyn$
„(l"sk” pot$&nego (462 strony!) wyboru
wierszy „Czas, miejsce i s#owa”, z wnikliwym wst$pem prof. Mariana Kisiela. Ksi"&ka, w zasadzie nale&a#oby rzec „ksi$ga”
przyci"ga#a wzrok przyby#ych ju&
przy drzwiach, ustawiona kusz"co na stosownym stoliku i wabi"ca sugestywn"
ok#adk" z reprodukcj" akwaforty Jana
Szmatlocha.
O samym wyborze liryków Kijonki b$dziemy pisa! i dyskutowa! jeszcze nie raz.
Uwyra)nia skal$ i rang$ zjawiska od juweniliów po wiersze najnowsze, czyli cykl
„Sonetów Brynowskich”. To, co by#o dot"d rozproszone w wielu publikowanych
przez lata zbiorach mamy teraz w jednym
druku zwartym, wiersze przygl"daj" si$ sobie i rozmawiaj" ze sob", w"tki, tematy, fascynacje i obsesje nabieraj" dodatkowych
znacze%, czasem bogatszych czasem paradoksalnych i nieoczekiwanych. Nie miejsce tu na szczegó#owe analizy i rozbiory,
przyjdzie na nie czas (krytycy otrzymali naprawd$ pot$&ny materia#), ogranicz$ si$
wi$c do jednej tylko refleksji. Otó& poezja
Tadeusza Kijonki, dzie#o solidnie zakotwiczone w literackiej tradycji i jej nomen
omen tradycyjnych artykulacjach, zdaje si$
coraz bardziej oddala! od mainstreamu
wspó#czesnej polskiej liryki. Dzisiejszy
sposób ekspresji, wyra&ania i mówienia jest
jakby owini$ty drutem kolczastym post-post-modernistycznej dykcji. Nie tylko
uczucie, ale równie& bezpo'rednie prze&ycie zostaje najcz$'ciej wyparte przez intelektualn" spekulacj$. Dekonstruowanie
form, ca#y ten intertekstualny rollercoaster
wygl"da bardzo m"drze, ale w rzeczywisto'ci, w ogromnej mierze s" to pozory znacze%. J$zyk mówi tu sam za wypowiadaj"cego. Otó& nie wierz$ w czy sto
intelektualn" sztuk$ wypasion" na czystej
spekulacji. Sztuka – i o tym przekonuje
w#a'nie poezja Tadeusza Kijonki – opiera si$ na prze&yciu. Na do'wiadczeniu. Dotkni$ciu tu i teraz miejsca i czasu. Bole'nie.
Konkretnie. Dos#ownie. Wtedy dopiero
otwiera si$ przed nami decy du j"ca
o wszystkim tajemnica, bo zdajemy sobie

Fot. z Archiwum Biblioteki $l%skiej

spraw!, "e nie jeste#my w stanie zracjonalizowa$ wszystkiego. S%owem, "e sposoby i kolczaste spekulacje z t& tajemnic& niewiele maj& wspólnego. A zatem ziemia,
pami!", cia#o:
„Poeta konsekwentnie zag%!bia si!
w rodowód rodziny i narodu, w siebie,
aby zrozumie$ to, czego zrozumie$ si! nie
da, je#li nie zgodzi si! cz%owiek na to
wszystko, co jest faktem pami!ci, faktem
do#wiadczenia, faktem ziemi, na której
si! "yje, faktem ludzi wreszcie, zaludniaj&cych polski i #l&ski krajobraz”. (Marian
Kisiel, fragment wst!pu).
***
ednym z najwa"niejszych momentów
Jprospo
tkania w Bibliotece 'l&skiej by% powadzony przez Mariana Kisiela krytycznoliteracki panel z udzia%em Anny W!grzyniakowej, Krzysztofa K%osi(skiego,
Aleksandra Nawareckiego, Krystyny Heskiej-Kwa#niewicz, Joanny Kisiel, ks. Jerzego Szymika i Edyty Antoniak Kiedos.
Rentgeniczna przenikliwo#$ i wieloaspektowo#$ wyst&pie( wzbudzi%a najpierw rado#$, a potem czujno#$ Tadeusza, który
pó%g%osem (siedzia%em obok) komentowa%
niektóre frazy („no tak, celnie wydobyte....”, „ale o Baczy(skim te" by trzeba chyba w tym miejscu....”, „ksi&dz nie ci&gnie
ko%dry na swoj& stron!, to dobrze....).
Swoj& drog& teksty wyst&pie( powinny zosta$ opublikowane w jakim# druku zwartym, bo stanowi& ca%o#$ merytorycznie
zwart&, a przy tym ró"norodn& pod wzgl!dem wybranych tematów i temperamentów profesorów.
Fina% spotkania z dwiema kosami w tle to
autorska prezentacja wierszy. Tadeusz mia%
wyra)ny k%opot z wyborem tekstów, które pojawi$ powinny si! koniecznie, bo tak napraw-

… delegacja z Opery $l%skiej z dyrektorem Tadeuszem Serafinem na czele

d! w którymkolwiek miejscu „Czas, miejsce i s%owa” otworzy$ pojawia si! utwór w jaki# sposób niezbywalny i znacz&cy. Czyta%
g%osem d)wi!cznym, acz nieco zm!czonym
i melancholijnym, co przypisa$ nale"y wzruszeniu i z gór& dwugodzinnym emocjom jubileuszowym.
***
ok 2013 by%a dla Tadeusza Kijonki
R
czasem z wielu wzgl!dów szczególnym. Po rezygnacji rok wcze#niej z prowadzenia miesi!cznika „'l&sk” (który
sam zak%ada% przed 18. laty) odda% te" prezesur! Górno#l&skiego Towarzystwa Literackiego (to te" jego „dziecko”, dzi# ju"
dwudziestojednoletnie). Poza tym szpitale, operacja, rehabilitacja. Widzieli#my, "e
jest ju" znowu w znakomitej formie. Pisze
(niebawem kolejna ksi&"ka, „Sonety Bry-

nowskie”), nie opuszcza go podszyty ironi& humor i swada. Ja, siedz&c obok niego na scenie tego dnia (o dniu ów!), przebiega%em w my#lach d%ugi ju" czas naszej
znajomo#ci. Od pierwszych kontaktów
w Klubie Literackim Pa%acu M%odzie"y,
gdzie w czarnej skórzanej marynarce jurorowa% z Bryllem, Harasymowiczem
i Nowakiem konkursom poetyckim, przez
debiut w „Pogl&dach”, niezliczone spotkania, imprezy, rozmowy – a" do tej grudniowej. W Bibliotece. Kiedy tyle zosta%o powiedziane, wy ra"o ne, wy #piewane
(na pot!"nym ekranie Sojka, Jarocka,
„Poz%acany Warkocz” z tekstami Tadeusza
nie posiwia% przez 34 lata). Wzruszenie?
Tak, nie ukrywam. S%owo to wydaje mi si!
stosowne i na miejscu, tak samo jak „legenda”, „instytucja” czy „ikona”...

!

W p"tlach ulic
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 tej jednej chwili

W zapa!ci

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.

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?

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.

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.

(Wiersze pochodz% z tomu poezji „Czas, miejsce i s#owa” Tadeusza Kijonki,
Wydawnictwo Naukowe „$l%sk” Sp. z o.o. Katowice 2013).
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skiego. Wr"cz ascetyczna praca – wyobra#enie domu, jaki zwykle maluj$ dzieci, szare %ciany
bez okien i dwuspadzisty dach
– ale to on tu jest najwa#niejszy:
tworzy go z!amana na pól flaga Palestyny – zielono-bia!o-czarna
z czerwonym trójk$tem, który
wype!nia przestrze& bocznego
zwie&czenia. Wokó! jednolita pustka, nikogo i czego. Figura geometryczna wyobra#aj$ca to, co w #yciu najwa#niejsze – dom i flaga
„bezdomnego” pa&stwa, pod któr$ skupiaj$ si" ludzie „bezdomni”,
bez w!asnego pa&stwa. Male&ki,
czarny, ledwo widoczny napis
u do!u plakatu „Palestyna” – to tyl- Micha" Tatarkiewicz zdobywca Grand Prix 23. BPP.
ko sygna!, jak nies!yszany krzyk
o dom. Praca Tatarkiewicza – nie
tylko prosta w warstwie przedstawieniowej, ale w sposobie przekazu g!"boko humanitarnej tre%ci
zdecydowanie odró#nia!a sie na tle
wszystkich pozosta!ych.
Micha! Tatarkiewicz to artysta
m!odego pokolenia, zwi$zany
z pozna&sk$ uczelni$ artystyczn$,
ale maj$cy ju# na swoim koncie
wiele wyró#nie&. Jak#e wymowne by!o przyznanie Z!otego Medalu Waldema- czas, kiedy – podobnie jak reklama – autorzy tej
rowi 'wierzemu – mistrzowi nad mistrze sztuki ulicy – zacz"li na%ladowa( – przynajmniej
w dziedzinie plakatu. Rozmalowany, znako- w doborze formatów – speców od marketingu.
mity autoportret, jak zwykle u tego artysty po- Okaza!o si" to niepotrzebne. 'ciany katowickie!$czony z charakterystycznym liternictwem – to go BWA, gdzie odbywa!a si" pokonkursowa wyr"ka, któr$ rozpoznaje si" po pierwszym rzu- stawa wype!ni!y dziesi$tki plakatów bardzo docie oka. Plakat informowa! o wystawie 'wie- brych i dobrych, niekoniecznie epatuj$cych
rzego zatytu!owanej „Waldemar 'wierzy rozmiarami. W tym wzgl"dzie nast$pi! powrót
dzie!o i posta(. Legenda polskiego plakatu”, do normalno%ci. Dobry plakat mo#na zauwa#y(
jaka mia!a miejsce w Sopocie na prze!omie lat i bez tego. Powroty staj$ si" czym% niebywale
2012/2013. Mistrzowi Waldemarowi nie da- pozytywnym i poza galeri$ – na razie od czasu
ne by!o doczeka( katowickiego Bienna- do czasu, ale znów w gablotach teatralnych i s!upach og!oszeniowych znów widoczne staj$ si"
le – zmar! 27 listopada ubieg!ego roku.
Micha! Tatarkiewicz ma szans" kroczy( interesuj$ce prace graficzne. I to one przyci$ga%cie#k$ Mistrza – rozpoznawalny styl, mimo j$ uwag" m!odych ludzi, dla których bilbord by!
m!odego wieku, ogl$d otaczaj$cej rzeczywi- czym%, co widz$ na ulicy od urodzenia. Dla tych
sto%ci inny ni# u ludzi w podobnym wieku. nieco starszych owe poszukiwania ciekawych
Ogromna dojrza!o%(, a zarazem %wie#o%(, plakatów to g!"boki oddech zwie&czony s!owem:
z pewno%ci$ by!y tym, co jurorzy dostrzegli nareszcie! Wprawdzie jaskó!ka wiosny nie
w pracach nades!anych na konkurs. „Palesty- czyni, ale ka#dy plakat powinien zosta( zauwana” okaza!a si" prac$ najznakomitsz$. I trud- #ony i doceniony. By( mo#e je%li pisz$c recenno nie podzieli( zdania jurorów oceniaj$cych zje teatralne, czy ze spektakli operowych b$d)
ponad 200 prac, które wyselekcjonowano rozmaitych wystaw plastycznych i wydarze& kulturalnych b"dziemy my publicy%ci zauwa#a( plaspo%ród ponad 400.
Jaki jest plakat dzi%, kiedy na ulicach krzycz$ kat wart uwagi, który towarzyszy temu zdarzebilbordy, do których ju# przywykli%my, które niu – piszmy o nim. Bo nic si" nie zmieni!o
dra#ni$ zas!aniaj$c cz"sto elewacje budynków. w tym, #e dobry plakat by! cz"%ci$ sk!adow$ arCzy jeszcze zwracamy na nie uwag" – rozmia- tystycznego przedsi"wzi"cia. Udowodni!a to eksry bilbordów wci$# rosn$, zaczynaj$ przypomi- pozycja plakatów autorstwa Waldemara 'wiena( kurtyny reklamowe, jakby ich zadaniem rzego w Muzeum 'l$skim – plakat do
by!o przes!oni"cie %wiata prawdziwego i rzeczywistego. 'wiat
marketingu jest nachalny, agresywny, ale jego skuteczno%( wida(
nie taka, jakiej by sobie #yczyli specjali%ci od reklamy i producenci
dóbr przedstawianych na owych
kurtynach. Czy jest zatem miejsce
w naszej przestrzeni publicznej
i poddanej niez!emu praniu %wiadomo%ci na przys!owiow$ „Palestyn"”? Z pewno%ci$ tak. Gdyby tylko marketingowcy poszli po rozum
do g!owy i powrócili do plakatów
z prawdziwego zdarzenia. Kultura
obrazu wymaga coraz to nowych
inspiracji, zwracania uwagi na to,
co nietuzinkowe, inne. A taki przecie# by! zawsze polski plakat. By! Grono mistrzów i uczniów – laureatów 23 BPP.

Mistrzowie
plakatu
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wszystkiego i na ka#d$ okazj" – ogl$daj$c j$ przypominamy
sobie, jaki film, jak$ sztuk" teatraln$ zobaczyli%my. A dzie!a to znakomite – od najpierwszych po ostatnie. Bo taki by! plakat polski
– i w wykonaniu laureata Z!otego
Medalu 23. Biennale Plakatu Polskiego – Waldemara 'wierzego
i wielu innych znakomitych twórców, spo%ród których wielu ju# odesz!o, ale jak wida( m!ode pokolenie grafików mimo innego
spojrzenia, ma t" sam$ wra#liwo%(. Chcia!oby si" powiedzie(:
plakat od#ywa, !apie nowy oddech. Wci$# jeszcze go niewiele
na ulicach – bo przyby! mu nowy,
jak#e modny konkurent – murale.
Inna to wprawdzie dziedzina sztuki, spe!niaj$ca inne zadanie w przestrzeni miejskiej, ale rozpychaj$cy
si" !okaciami agresywny, atakuj$cy kolorami i rozmachem zajmowanej powierzchni. A plakat – je%li nie jest w swej tre%ci spo!eczny,
interwencyjny czy polityczny, to dotyczy wy!$cznie zdarzenia trwaj$cego w okre%lonym czasie, a potem
mo#e tylko trafi( do kolekcjonerów
i do muzeów, którym – jak pokaza!a wystawa plakatów Waldemara 'wierzego z w!asnej kolekcji muzeum – chwa!a za to.
Wielkim plusem katowickiego Biennale
Plakatu jest to, #e jurorzy oceniaj$cy prace
dbaj$ o to, by w gronie laureatów znajdowali si" zarówno arty%ci z dorobkiem artystycznym, uznani twórcy i arty%ci m!odzi. Mistrzowie i uczniowie staj$ w szranki i poddaj$ si"
ocenie wed!ug tych samych kryteriów. Zatem dla jednych i drugich to sytuacja mobilizuj$ca. Zatem obok tuzów polskiej sztuki
plakatu Waldemara 'wierzego, Stasysa
Eidrigeviciusa, Tadeusza Grabowskiego,
Micha!a Klisia, Romana Kalarusa, Paw!a
Warcho!a, zaistnia!a plejada wspania!ych artystów m!odego pokolenia – obok Micha!a
Tatarkiewicza Piotr Kossakowski, Katarzyna Weso!owska-Rajska, Joanna Górska, Jerzy Skakun i wielu innych.
Ukoronowaniem tego przedsi"wzi"cia wymy%lonego przed 23 laty przez Tadeusza Grabowskiego i po dzie& dzisiejszy dogl$daj$cego
z wielk$ energi$ swojego „dziecka”, by!o oddanie po raz kolejny w r"ce innego mistrza grafiki – Ferdynanda Szypu!y aran#acji ekspozycji.
Tote# dlatego kolejne prace s$ na swoim miejscu, opowiadaj$ jeszcze inn$ histori" ani#eli t"
przedstawion$ w konkretnej pracy. Ferdynand
Szypu!a w tej konkurencji jest niezast$piony. Bez
niego nie by!oby takiej harmonii mi"dzy plakatami mistrzów i ich uczniów.
Tegoroczna edycja Biennale
Plakatu Polskiego by!a dobrym sygna!em co do przysz!o%ci plakatu
w Polsce. Mimo #e najwi"kszych
i najstarszych mistrzów z czasem
ubywa, pojawiaj$ si" nowi – ka#dy nios$cy ze sob$ baga# z!o#ony
z w!asnej indywidualno%ci i niepowtarzalno%ci, która z czasem stanie si" ich znakiem firmowym
i „r"k$ mistrza”.
Zdj!cia: Zbigniew Sawicz

alestyna” – plakat Micha!a
„P
Tatarkiewicza zdoby! Grand
Prix 23. Biennale Plakatu Pol-

WIES*AWA KONOPELSKA
23. Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2013, Galeria Sztuki Wspó!czesnej BWA w Katowi cach. Wer ni sa" od by! si#
14 grudnia 2013 roku.

Katarzyna Zapart – Nagroda Akademii Sztuk
Pi$knych w Krakowie

23.
BIENNALE
PLAKATU
POLSKIEGO
KATOWICE
2013

Micha" Tatarkiewicz – Grand Prix

Waldemar !wierzy – Z"oty Medal

Micha" Kli# – Nagroda Akademii Sztuk
Pi$knych w Warszawie

Krzysztof Motyka – Nagroda Akademii Sztuk
Pi$knych we Wroc"awiu
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Antoni Cygan

Joanna Warcho!
Agnieszka Maria Sitko
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Franciszek Ma"luszczak

Stanis!aw Tabisz

!lad w pami"ci
z!sto podczas pleneru wraca do mnie
„C
napis z tablicy Rafa"a Wojaczka Musi by! Kto"… Tak… Choroba, szatan, Bóg, na-

#ogi i po$%danie, musi by! co", co wyprowadza nas na manowce i rozkazuje rozstrzela!…
Podczas pleneru, oderwani od swoich rodzin,
domów, od swej samotno#ci, próbujemy leczy$ rany albo zapomina$ o wszystkim, co nas
ogranicza i zniewala”. Tych kilka zda% zamieszczonych w katalogu z Impresji Miko"owskich 2002 r. autorstwa Stanis"awa Tabisza bardzo dobrze oddaje ich atmosfer!. Dla jednych
staj& si! czasem leczenia ran, dla innych zapomnienia o ograniczeniach i zniewoleniach
i tak ju' od 23 lat.
Zacz!"o si! w 1991 r. od pleneru malarsko-graficznego. Zainicjowali go Gerard Piszczek,
kieruj&cy wówczas Referatem Kultury Urz!du Miejskiego w Miko"owie oraz artysta
malarz Stanis"aw Mazu#, który zaprosi" artystów i by" komisarzem pierwszych kilku
edycji pleneru malarskiego Impresje Miko"owskie. Od tego czasu go#ci"o tu prawie 150 artystów.

Oddychamy plenerem
przyje(dzie do domu oddychamy
„Po
Miko"owem jeszcze przez wiele
tygodni i miesi!cy” – zapisa" w innym miejscu profesor Tabisz, który by" komisarzem tegorocznego pleneru. Wcze#niej byli nimi S.
Mazu#, R. Bonczar, F. Ma#luszczak. Co roku Miko"ów na dwa letnie tygodnie staje si!
miejsce, do którego #ci&gaj& malarze, graficy, rze(biarze z ró'nych stron Polski i zagranicy, z Holandii, Serbii, Czech, S"owacji. Przyje'd'aj& tu profesorowie uczelni artystycznych,
osoby o ugruntowanej pozycji artystycznej
i twórcy na dorobku, którzy dopiero kszta"tuj& swoj& drog!. Nie zapomina si! równie'
o twórcach z Miko"owa. W#ród nich sta"e
miejsce maj& arty#ci m"odego pokolenia –
Agnieszka Sitko i Krzysztof Rze(niczek.
Aby zrozumie$ co ich przyci&ga do Miko"owa, warto ponownie si!gn&$ do zapisków
S. Tabisza, który tak opisa" atmosfer! tych dni
„siedzimy na "aweczkach w patio pod go"ym
niebem. Jedni pal& papierosy, fajki, inni pij&
piwo i rozmawiaj&, #miej& si!, opowiadaj& ró'ne anegdoty. Stasiu Mazu# mówi opuszczaj&c nasze towarzystwo: Id& do siebie. Samo
si& nie namaluje. Zazdroszcz! mu tej dyscypliny, przekonania i wiary w sens malarstwa”.
To w"a#nie ta wiara w sens malarstwa leg"a u podstaw idei plenerów, które obok Miko"owskich Dni Muzyki s& obecnie sztandarowym wydarzeniem kulturalnym w tym
mie#cie i jednym z wa'niejszych w regionie.
O ile jednak Miko"owskie Dni Muzyki maj&
charakter otwarty, a na koncerty #ci&gaj&
rzesze melomanów, o tyle Impresje maj& charakter kameralny i dopiero w trakcie wystaw
poplenerowych publiczno#$ mo'e ogl&da$ powsta"e tam dzie"a. Ekspozycje te organizowane s& zwykle w listopadzie. Tegoroczna wystawa otwarta zosta"a 30 listopada, za#
od stycznia ekspozycja b!dzie prezentowana
w Galerii Sztuki Wspó"czesnej BWA Olkusz.
Mo'na j& b!dzie zobaczy$ równie' w Muzeum )l&skim w Katowicach, a tak'e w zaprzyja(nionych z Miko"owem miastach partnerskich.
– To ju' plenerowa tradycja, aby prace, które powsta"y w danym roku by"y eksponowane w ró'nych galeriach. Takimi sta"ymi miejscami s& w"a#nie Olkusz i Katowice, ale te'
zagraniczni partnerzy Miko"owa. Dzi# s& to
miasta zza naszej po"udniowej granicy Litovel i Klimkovice – wyja#nia Gerard Piszczek.

W latach poprzednich by"y to jeszcze Sainte-Geneviève-des-Bois we Francji i holenderskie Beuningen. To w"a#nie stamt&d pochodzi" sta"y bywalec impresji Piet Snellaars,
którego polscy arty#ci „ochrzcili” Piotrem Snelarskim.

Sztuka w przestrzeni miejskiej
pocz&tku Impresje charakteryzowa"a
Od
twórcza wolno#$. Arty#ci sami wybieraj& temat, tworzywo, nawet czas, kiedy dzie-

"o powstanie. Jedni bowiem wyje'd'aj&
z Miko"owa z gotowymi dzie"ami, inni z pomys"ami, które dopiero si! krystalizuj&, a efekt
finalny mo'na ogl&da$ dopiero w trakcie poplenerowego wernisa'u.
Miko"owski samorz&d, który od pocz&tku
jest g"ównym mecenasem, za go#cin! od artystów otrzymuje jedn& z ich prac. „Miko"ów
stwarza ramy do tego spotkania i daje nam
szans!. Wi!c pewnie nas ceni i lubi. Tote'

Impresje
Miko"owskie
i my – prawem rewan'u – lubimy go i cenimy. Zastaj& po nas dowody tego uczucia – obrazy, rysunki, projekty, wspomnienia” – zapisa" w jednym z impresyjnych katalogów
Henryk Waniek.
W ci&gu ponad dwóch dekad gmina sta"a
si! w"a#cicielem licz&cej oko"o 500 prac kolekcji sztuki wspó"czesnej. Zgromadzono
w niej prace twórców wybitnych, m.in. Kiejstuta Bere(nickiego czy Henryka O'oga. S&
te' dzie"a nie'yj&cych ju' artystów, którzy wyznaczali kierunki polskiej sztuki ostatnich dekad jak Franciszek Starowieyski, Waldemar
)wierzy, Jerzy Duda-Gracz, Helena Tchórzewska czy W"adys"aw Hasior.
Ich prace mo'na zobaczy$ w budynkach u'yteczno#ci publicznej, w ratuszu, domu kultury,
bibliotece czy Miko"owskim Banku Spó"dzielczym, który od lat wspiera t! inicjatyw!.
G"ównie s& to prace malarskie, ale jest równie'
grafika, rysunek i rze(ba, w tym realizacje usytuowane w przestrzeni miejskiej.
– W plenerach bior& udzia" g"ównie malarze. Rze(biarze uczestniczyli w nim okazjonalnie – przyznaje ich g"ówny organizator Gerard Piszczek. Wyj&tkowy pod tym wzgl!dem
by" rok 2012, kiedy zaproszono siedmiu rze(biarzy m.in. Marcina Nosko, Jerzego Nowakowskiego, Stanis"awa Marka Dryniaka i Krystyn! Nowakowsk&. Efektem ich prac s&
rze(by, które mo'na ogl&da$ zarówno w centrum Miko"owa jak i na terenie )l&skiego Ogrodu Botanicznego.
Impresje przez ponad dwie dekady wyrobi"y sobie mark!, staj&c si! wizytówk&
miasta.

W tym roku w Impresjach uczestniczyli: Roman Banaszewski, Renata Bonczar,
Antoni Cygan, Barbara Kasperczyk-Gorlak, Iwa Kruczkowska-Król, Franciszek
Ma#luszczak, Stefan Poniewiera, Henryk
O'óg, Krzysztof Rze(niczek, Agnieszka
Maria Sitko, Stanis"aw Stach, Jan Szmatloch, Stanis"aw Tabisz, Vratislav Varmu,a i Joanna Warcho".

– W formule Impresji niewiele si! zmieni"o. Mo'e to, 'e od kilku edycji w trakcie trwania pleneru organizujemy wystaw! jednego
z uczestników. W tym roku by"o to malarstwo
Henryka O'oga – wyja#nia Gerard Piszczek,
który za sw& dzia"alno#$ otrzyma" niedawno
Z"oty Medal Zas"u'ony dla Kultury Polskiej,
przyznan& przez ministra kultury. Dosz"a tak'e wystawa dzie" trzech komisarzy plenerów
oraz towarzysz&cy im od kilku edycji Plener
M"odych. Jego organizatork& jest malarka Anna Lupa-Suchy. Co roku uczestniczy w nim kilkunastu uczestników, uczniów i studentów, których dzie"a eksponowane s& równolegle
z pracami profesjonalnych artystów.
– Efektem Impresji Miko"owskich jak
i Miko"owskich Dni Muzyki jest znacz&cy
wzrost liczby m"odych miko"owian, którzy
wybieraj& w"a#nie uczelnie artystyczne – dodaje Gerard Piszczek.

Ulotny widok z okien internatu
a'dy z plenerowiczów ma swobod!
K
w wyborze tematu jednak wielu z nich
uwiecznia to, co podpatrzy w trakcie swego

pobytu, tu na )l&sku. Wida$ to szczególnie
u twórców z innych regionów b&d( z zagranicy. St&d takie prace jak „Motywy Miko"owskie” Katarzyny Szyd"owskiej z Warszawy,
„Ulotny widok z okien internatu” zachowany na obrazie "ódzkiej malarki Barbary Grodek. Sta"ym motywem jest miko"owska
starówka, pastelowa, jak na p"ótnie warszawskiego artysty Paw"a Lasika czy ton&ca
w s"o%cu, z granatowym oplem na pierwszym
planie uwieczniona przez Andrzeja Sadowskiego i ta niepokoj&ca, jak na obrazie Jerzego Dudy-Gracza „Wojaczkowi I”. Z majacz&cymi gdzie# w oddali, wspinaj&cymi si!
po schodach zakonnicami, a mo'e ludycznie
i gwarnie, jak na obrazie Zbys"awa Marka Maciejewskiego „Festyn w Miko"owie” czy
bajkowo jak u Franciszka Ma#luszczaka.
Ten zwi&zany z warszawsk& ASP rysownik
wi!kszo#$ swych powstaj&cych w trakcie Impresji prac osadza w #l&skich realiach. St&d
na jego akwarelach mo'na zobaczy$ miko"owskiego hejnalist!, górnika z tr&bk& w galowym
mundurze i opiekuna ogniska miko"owskiego. Mamy te' wielobarwne impresje z miko"owskiego targu widzianego oczami Pieta
Snellaarsa, jak i utrzyman& w ciemnych tonacjach akwarel! Magdy Ostrowskiej „Wojaczkowe Podwórko I”. Pochodz&cy z Miko"owa
poeta jak i miejsca z nim zwi&zane s& cz!stymi motywami wykorzystywanymi w pracach,
jedn& z nich jest portret Rafa"a Wojaczka autorstwa niedawno zmar"ego Waldemara )wierzego.
Plenery maj& swoj& histori!, swoich bohaterów, anegdoty, swoj& „czeczeni!” bo tak nazwali
plenerowicze internat by"ej szko"y medycznej,
w którym zwykle s& zakwaterowani. Swoje kroniki, którymi staj& si! wydawane co roku katalogi, gdzie prócz reprodukcji mo'na znale($
przeniesione na papier wra'enia z dwóch letnich tygodni w Miko"owie. Jednak plener to
przede wszystkim dzie"a tworzone na papierze,
p"ótnie, w kamieniu, a nawet na drewnianej, zabranej z internatowej sto"ówki tacy, któr& pos"u'y" si! Henryk Waniek. Wszystko tworzy niezapomniany klimat Impresji, bo jak napisa"
S. Tabisz „pokarmy ziemskie w naszych obrazach wymagaj& duchowej sublimacji. Malujemy, tworzymy w izolacji, z g"ow& pe"n& koncepcji, wyobra'e%, fantasmagorii, wspomnie%,
zmys"owych dotkni!$ s"o%ca, które wywo"uj&
te impresje z miko"owskim #ladem w pami!ci”.
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zacz"#o dzia#a% w 1985 roku
jako filia bytomskiego Muzeum Górno&l!skiego. Rajcowie miejscy Bytomia szybko
si" zbuntowali i nie chcieli
dawa% pieni"dzy na placówk"
dzia#aj!c! w innym mie&cie.
Twierdzili: je&li Sosnowiec
chce mie% muzeum to niech go
ma, ale za swoje pieni!dze.
22 grudnia 1994 r. odby#a
si" sesja Rady Miejskiej Sosnowca, na której podj"to decyzj" o utworzeniu Muzeum.
Od 1 stycznia 1995 r. miasto
ma swoj! w#asn! instytucj"
muzealn!. Od samego pocz!tku najwi"kszym jej skarbem by #a ko lek cja szk#a
wspó#czesnego, któr! wcze&niej pokazywano w Zamku
Sieleckim. Placówka ta jednak
nie mia #a sta tu su mu zeum – by#a to wzorcownia
szk#a o wyj!tkowej warto&ci
i s#awie. S#ynna niegdy& firma
„Vitropol”, która j! utrzymywa#a, niestety, splajtowa#a. Kolekcji
grozi#a sprzeda$ przez syndyka i wywiezienie. Miasto kupi#o j! z my&l! o maj!cym powsta%, w bli$ej nieokre&lonej
przysz#o&ci, muzeum. W 1995 roku,
aby przeprowadzi% wywiad do „Niedzieli”, odwiedzi#em dyrektora Zbigniewa
Studenckiego w historycznym momencie – w#a&nie tego dnia pierwszy transport szk#a z Zamku Sieleckiego dotar#
do Pa#acu Schöna. Dzisiaj jest to nadal
najpowa$niejszy, najbardziej licz!cy si"
zbiór mieszcz!cy si" w jednym z najpi"kniejszych sosnowieckich zabytków architektury. Mo$na powiedzie%, $e kolekcja
szk#a to kamie' w"gielny dzisiaj ju$
uznanej i ciesz!cej si" sympati! mieszka'ców miasta placówki.
27 listopada 2013 roku uroczystym wernisa$em zako'czono w sosnowieckim
Muzeum I etap modernizacji sta#ej wystawy „Polskie szk#o wspó#czesne”. Wybitne
dzie#a polskich projektantów wyeksponowano w nowoczesnych i estetycznych gablotach zakupionych z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzi"ki temu unikalna w skali kraju kolekcja
szk#a u$ytkowego i artystycznego zyska#a
godn! opraw". Przywo#am w tym miejscu
s#owa kuratorki wystawy Ewy Chmielewskiej: Zastosowanie najnowszych rozwi!za" technologicznych pozwoli#o na wydobycie z prezentowanych wyrobów
wszelkich walorów estetycznych. Prace
najlepszych artystów szk#a znów zachwyci#y swoj! u$yteczno%ci!, prostot! i pi&knem.
Obecna wystawa ukazuje dorobek i osi!gni&cia designerów pracuj!cych nad praktycznym zastosowaniem i wcielaniem w $ycie idei wzornictwa przemys#owego.
Podstaw! jej koncepcji s! dokonania 26
polskich projektantów, w przeciwie"stwie
do poprzedniej opartej na prezentacji dorobku wytwórców, czyli hut szk#a. Na podstawie ich dzie#, realizowanych w ramach
pracy zawodowej w ró$nych o%rodkach, wi-

przej&% oboj"tnie obok jednego z najnowszych eksponatów – wazonu Agnieszki Le&niak wy pro du ko wa ne go
w roku 2010.
Prezentacja polskiego szk#a
wytworzonego przed rokiem 1939 jest zaledwie uzupe#nieniem ekspozycji, ale to w#a&nie przedwojenne wyroby hut
szk#a „Hortensja” w Piotrkowie
Trybunalskim, „Niemen” na
Grodzie'szczy(nie, „Z!bkowice” w Z!bkowicach B"dzi'skich, „Józefina” w Szklarskiej
Por"bie i Polskich Hut Szk#a
w Kro&nie najzwyczajniej
w &wiecie zachwycaj!! Ka$de
prezentowane w sosnowieckim Muzeum dzie#o sztuki
z najbardziej kruchego materia#u, jakim jest szk#o warte jest
uwagi, ale od szklanych staroci nie mo$na oderwa% wzroku.
Pocz!tkom istnienia Muzeum towarzyszy# niepokój
o jego losy. Pe#nomocnik rodziny Schönów – Jerzy my&la#
o utworzeniu w pa#acu szko#y
maklerskiej, no a ówczesny
w#a&ciciel, czyli miasto, które nigdy nie
kocha#o zabytków, chcia#o go po prostu
sprzeda%. Dzi"ki Bogu i sile argumentów
oraz niebywa#emu optymizmowi dyrektora Studenckiego tak si" nie sta#o.
– Miasto nam sprzyja i w miar& mo$liwo%ci pomaga. Mog& %mia#o powiedzie' o wr&cz ojcowskiej opiece ze
strony prezydenta Kazimierza Górskiego. W listopadzie 2013 roku min&#o 30
lat mo jej pra cy w tym wspa nia #ym
gmachu. Nasze zbiory s! coraz bogatsze i stale je powi&kszamy. Oczywi%cie
nadal przygotowujemy wystawy czasowe ciesz!ce si& du$ym zainteresowaniem. 16 stycznia otwieramy „Archeologiczn! autostrad&” – zaprezentujemy
wykopaliska odkryte przy prowadzeniu
wielkich inwestycji drogowych pod Krakowem. Ekspozycj& przygotowali%my
wspólnie z Zarz!dem Krakowskiego
Zespo#u do Bada" Autostrad i Muzeum
Archeologicznym w Krakowie. Dzie"
wcze%niej zapraszamy na otwarcie wystawy „Krzemieniec. Miasto wielkiej t&sknoty” ze zbiorów Muzeum Niepodleg#o%ci w Warszawie. Rok 2014 to rok
wielkich rocznic: powstania Legionów
Pi#sudskiego i wybuchu I wojny %wiatowej. Na maj szykujemy wystaw& „Zag#&biacy w Legionach”. Pragniemy zorgani zo wa' zlot szkó# no sz! cych imi&
marsza#ka Józefa Pi#sudskiego – jest ich
w województwie %l!skim 17! – zapala si"
dyrektor Studencki, wszak Legiony to
jego historyczna pasja. W#a&nie ukaza#a si" ksi!$eczka jego autorstwa „Zag#"biacy w Legionach Pi#sudskiego” b"d!ca for pocz t! ma jo wych wy da rze'
w Muzeum na Chemicznej.
Ka$da okazja jest dobra na odwiedzenie tego niezwyk#ego miejsca a spacer
po pa#acowym parku o ka$dej porze roku zachwyci.
Fot. Witold Koci"ski

uzeum mieszcz!ce si"
M
w Pa#acu Schöna (jednego z ojców za#o$ycieli miasta)

Polskie szk#o wspó#czesne
w sosnowieckim Muzeum
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dzimy obraz dokona", mo$liwo%ci i sukcesów polskiego szk#a. S! tu eksponowane
wzory szk#a gospodarczego formowane
r&cznie, czyli tradycyjn! metod! dmuchania oraz prasowane. Feeri! barw i oryginalno%ci! formy wyró$niaj! si& przedmioty autorstwa nestorów rodzimych artystów
szk#a: Jerzego S#uczana-Orkusza i Zbigniewa Horbowego, najbardziej chyba znanego polskiego projektanta. Je%li chodzi
o szk#o prasowane pokazali%my na wystawie mi&dzy innymi rewolucyjne projekty Jana i Eryki Drostów zwi!zanych zawodowo
z Hut! Szk#a Gospodarczego w Z!bkowicach B&dzi"skich (dzisiaj dzielnica
D!browy Górniczej – przyp. WK). Mo$na podziwia' kultowe zestawy ich autorstwa, takie jak „Radiant”, „Diatret” czy
„Conti”.
Mnie najbardziej do serca przypad#y
szklane cacka powsta#e w z!bkowickiej
hucie: „Rodzina” (z lat 1975–1976),
„Muszla” (1977) i te najstarsze eksponaty XIX-wieczne szk#a z Huty „Józefina”
w Szklarskiej Por"bie, szklanka i puchar
(ok. 1928–1939) z Fabryki Szk#a d. S. Reich i S-ka akcyjna w Zawierciu, wazon (lata 30. XX w.) – Towarzystwo Akcyjno-Przemys#owe d. przedsi"biorstwo Emila
Haeblera Huta Szklana „Hortensja”
w Piotrkowie Trybunalskim i niezwyk#ej
urody patera tak$e z Piotrkowa (taka sama jak u mojej cioci Marysi – sentymentalnie i wspomnieniowo), talerz z lat
30. XX w. (Huty Szklane Juliusza Stolle
NIE MEN S.A. w Brzo zów ce). No
i wreszcie szklane rze(by cenionego
w &wiecie artysty Henryka Albina Tomaszewskiego (1906–1993), który szuka# inspiracji do swoich dzie# w muzyce. w Sosnowcu mo$emy podziwia% jego prace:
„Kompozycja do muzyki Czajkowskiego”
(1970–1984) oraz „Fantazja do muzyki
Chopina” (1970–1982). Budz! zachwyt
wazony Barbary Górskiej z 1979 r., „Ptaki” Jerzego Maraja z 1977 r., nie da si"

WITOLD KOCI)SKI

sobotnie popo!udnie, 14 grudW
nia 2013 roku, w Sali Portretowej
przy ul. Dworcowej 13 w Katowicach od-

by!o si" Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Górno#l$skiego Towarzystwa Literackiego. Obecnych by!o
dwudziestu dwóch cz!onków GTL-u,
którzy swoje obrady rozpocz"li od wys!uchania zagajenia, a zarazem sprawozdania z dzia!alno#ci ko%cz$cego
sw$ kadencj" Zarz$du. Tekst przygotowa! i wyg!osi! w charakterystyczny dla
siebie sposób, czyli z wielk$ swad$,
humorem, ale i stosown$ krytyk$, Tadeusz Kijonka.
Po wy bo rze Ma ria na Swo rze nia
na Przewodnicz$cego oraz Katarzyny
Berety na Sekretarza Zgromadzenia
przyst$piono do realizacji kolejnych
punktów programu, których !$cznie zaplanowano 75. Drog$ g!osowania jawnego wybrano tak&e trzyosobow$ Komisj" Uchwa! i Wnio sków (Bar ba ra
Podgórska, Witold Turant, Leszek Wierzchowski), dwuosobow$ Komisj" Mandatow$ (Leszek Girtler, Gra&yna Barbara Szewczyk) oraz trzyosobow$ Komisj"
Skrutacyjn$ (Andrzej Jarczewski, Katarzyna M!ynarczyk, Marek Zacharyasz).
Nast"pnie poddano pod dyskusj"
przedstawione przez Tadeusza Kijonk"
sprawozdanie. W ramach wolnych g!osów Adam Podgórski zg!osi! projekt, aby
GTL z!o&y! wniosek o nadanie mu statusu organizacji po&ytku publicznego.
Andrzej Jarczewski za# zwróci! uwag"
na konieczno#' prowadzenia w przysz!o#ci aktywnej strony internetowej Towarzystwa oraz profilu w wybranym serwisie spo!eczno#ciowym. Narz"dzia te
maj$ s!u&y' przede wszystkim promocji dzia!a% GTL-u oraz twórczo#ci jego
cz!onków. Dyskusj" podsumowano jednomy#lnym udzieleniem absolutorium
ust"puj$cemu Zarz$dowi.
Drog$ tajnego g!osowania wybrano
Tadeusza Siernego na Prezesa nowego
Zarz$du Górno#l$skiego Towarzystwa
Literackiego. W tym samym trybie
Zgromadzenie wybra!o nast"puj$cych
cz!onków Zarz$du: Katarzyn" Beret",
Mart" Fox, Kazimierza Kaszpera, Mariana Kisiela, Mari" Korusiewicz, Adama Podgórskiego, Mariana Sworzenia,
Gra&yn" Barbar" Szewczyk, Jerzego
Lucjana Wo(niaka oraz Janusza Wójcika. W Komisji Rewizyjnej znale(li si":
Zenon Dytko, Eugeniusz Hajduk oraz
Grzegorz Sztoler.
Bardzo wa&nym i zajmuj$cym spor$
cz"#' zebrania punktem programu by!a
prezentacja kilkudziesi"ciu zmian w Statucie Towarzystwa. Autorom proponowanych poprawek i uzupe!nie% przy#wieca!y cztery cele. Po pierwsze,
chciano w!$czy' w tre#' Statutu przepisy wynikaj$ce z obowi$zuj$cych ustaw
(Prawo o stowarzyszeniach z 07.04.1989 r.,
O dzia!alno"ci po#ytku publicznego
i o wolontariacie z 24.04.2003 r., O rachunkowo"ci z 29.09.1994 r.). Po drugie,
d$&ono do niwelacji wewn"trznych

Po Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczo-Wyborczym
Górno#l$skiego Towarzystwa
Literackiego

B"dzie to kadencja
trudna i burzliwa
sprzeczno#ci wyst"puj$cych w tek#cie
Statutu. Trzecim celem by!o uproszczenie procedur na tyle, na ile by!o to
mo&liwe i potrzebne. Wreszcie chciano
doprecyzowa' zakres kompetencji i odpowiedzialno#ci w!adz i organów kontroli wewn"trznej Towarzystwa. Zachowuj$c pierwotnego ducha i koncepcj"
GTL-u, dokonano szeregu kosmetycznych zmian i kilku wa&nych, które
umo&liwi$ w przysz!o#ci m.in. podj"cie
stara% o uzyskanie statusu organizacji po&ytku publicznego. W#ród istotnych
modyfikacji nale&y wspomnie' o wyd!u&eniu kadencji Zarz$du z czterech do sze#ciu lat. Zo bo wi$ za nia ma j$t ko we
mog$ zaci$ga': Prezes Zarz$du samodzielnie, Wiceprezes i Skarbnik dzia!aj$cy !$cznie w ramach udzielonego im
uchwa!$ Zarz$du pe!nomocnictwa, Wiceprezes i Sekretarz dzia!aj$cy !$cznie
oraz Skarbnik i Sekretarz dzia!aj$cy
!$cznie w ramach takiego samego pe!nomocnictwa. Ponadto wyra(nie zaznaczono, &e Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli,
odr"bnym od organu zarz$dzaj$cego
i nie podlegaj$cym mu w zakresie wykonywania kontroli wewn"trznej. Powo!ano równie& funkcj" Honorowego Przewodnicz$cego Towarzystwa, która ma
podkre#la' szczególne zas!ugi dla utworzenia i organizacji GTL-u. Tytu! ten
Walne Zgromadzenie nada!o Tadeuszowi Kijonce.
Warto tak&e wymieni', za pomoc$
jakich dzia!a% i #rodków Górno#l$skie
Towarzystwo Literackie powinno realizowa' swoje statutowe cele. Przede
wszystkim poprzez opracowanie, publikacj", dystrybucj" oraz sprzeda&
ksi$&ek, czasopism i wydawnictw multimedialnych, samodzielnie lub we
wspó!pracy z innymi podmiotami. Nast"pnie poprzez produkcj" i sprzeda&
audycji radiowych, telewizyjnych oraz
filmów. Organizacj" krajowych i mi"dzynarodowych sympozjów, konferencji
naukowych i popularnonaukowych oraz

szkole%. Gromadzenie i archiwizacj"
dokumentów, tworzenie baz danych oraz
udost"pnianie posiadanych zbiorów.
Ustanawianie nagród, wyró&nie% i stypendiów. Podejmowanie wyodr"bnionej
dzia!alno#ci gospodarczej na rzecz potrzeb statutowych Towarzystwa. Pozyskiwanie #rodków finansowych oraz materialnego i organizacyjnego wsparcia.
Wreszcie poprzez wspó!dzia!anie z administracj$ pa%stwow$ i samorz$dami lokalnymi oraz ich regionalnymi reprezentacjami.
Wszystkie zaproponowane zmiany
zosta!y przyj"te przez Zgromadzenie,
a do ich wdra&ania, jak równie& do realizacji zg!oszonych wniosków zobowi$zano nowo wybrany Zarz$d.
Trzeba stwierdzi' ju& w tej chwili, &e
b"dzie to kadencja trudna i burzliwa, bo
wymagaj$ca podj"cia wielu odwa&nych
kro ków w stro n" uno wo cze #nie nia
i usprawnienia dzia!alno#ci zarówno
samego Towarzystwa, jak i jego medium,
którym jest miesi"cznik „)l$sk”. GTL
musi w pe!ni sta' si" tym, czym by' powinno: #rodowiskiem integruj$cym,
wspieraj$cym i promuj$cym twórczo#'
w!asnych cz!onków, ale równie& chroni$cym przed zapomnieniem, zniszczeniem i zmarnotrawieniem kulturowego
dziedzictwa Górnego )l$ska, którego
sam sta! si" wa&n$ cz"#ci$. Takie oczekiwania da!o si" wyczu' w#ród zgromadzonych w Sali Portretowej. Ich potwierdzeniem mo&e by' chocia&by g!os
Andrzeja Jarczewskiego, który postulowa! stworzenie aktywnej strony internetowej. Nale&y doda', &e powinna ona by'
nie tylko atrakcyjn$ wizytówk$ Towarzystwa, ale nade wszystko interaktywn$ platform$ porozumienia z jej czytelnikami, a wi"c równie& odbiorcami
naszej literatury oraz twórczo#ci naukowej i publicystycznej.
Czas wyj#' z zakurzonych gabinetów
i przytulnych pracowni, do których nikt
nie przyjdzie zapyta', jak nam si" pisze i nad czym aktualnie pracujemy.
*yjemy w epoce marketingu, promocji i akcyjno#ci. Sztuka uobecnia si"
w #wiadomo#ci ludzi tylko wtedy, gdy
dociera do nich kilkoma kana!ami,
gdy jest pokazana za pomoc$ nowoczesnych #rodków i w atrakcyjnej szacie
graficznej. Mo&na si" wyk!óca' i udowadnia', &e kultura obrazkowa #wiadczy wy!$cznie o upadku sztuki przez
du&e „S”, jednak ka&dy najbardziej nawet ambitny tekst pozostanie martwy
czytelniczo, je#li nie znajdzie drogi
do odbiorcy. Ta za# prowadzi dzisiaj
przez multimedia, ikonografi", marketing, promocj" oraz ró&nego rodzaju akcje, eventy, happeningi. Jednym s!owem, dzi# nie wystarczy by!, trzeba
dzia"a!, bo zjawisk twórczych na rynku jest bez liku. Wygrywaj$ niekoniecznie najlepsze artystycznie, za to najsprawniej reklamowane.
KATARZYNA BERETA
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Wody oceanów, rzek i jezior, te gruntowe i uwi!zione w lodowcach pokrywaj"
ponad siedemdziesi"t procent powierzchni naszej planety. Kr"#" w przyrodzie
w zamkni!tym obiegu, w powtarzaj"cych
si! cyklach hydrologicznych. Bilans wody
zawsze si! zgadza, niezale#nie od jej nierównomiernie rozlokowanych na $wiecie
%róde&. Tyle wody, ile z Ziemi wyparuje, tyle samo powraca w postaci opadów. Jest
to zawsze wielko$' sta&a.
Dlaczego wi!c wody mo#e zabrakn"'?

To

pytanie pojawia si! coraz cz!"ciej. Dotyczy g#ównie wód s#odkich. Na tle
globalnych zasobów wodnych jest ich male$ka cz%steczka. Nie licz%c tych, zawartych
w lodowcach, tylko 0,77 procent! W"ród nich
s% trudno dost!pne wody podziemne. G#ównie wi!c korzystamy z wód w rzekach
i s#odkich jeziorach. Te z kolei w ca#kowitej puli wody na Ziemi stanowi%... zaledwie 0,007 procent!!! Na dodatek s% coraz bardziej zanieczyszczone. Przy obecnej sytuacji
ekologicznej, demograficznej (jest nas ponad
siedem miliardów) i rozbuchanych gospodarkach, nie s% to ilo"ci wystarczaj%ce do &ycia
dla ludzi i przyrody.
Zapotrzebowanie na wod! wci%& ro"nie. I to
nie tylko w miejscach, gdzie niedobór s#odkiej
wody wyst!powa# zawsze.
Wed#ug 'róde# ONZ, w 2025 roku, a wi!c
ju& za kolejn% dekad!, dotkliwe braki wody
pitnej dotkn% a& 1,8 miliarda ludzi, dwie trzecie populacji b!dzie si! zmaga( z jej niedoborem. I nie s% to z pewno"ci% ostateczne szacunki.
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Czy zabraknie
nam wody?
Klimat decyduje
ajwi!kszy wp#yw na cykliczny obieg woN
dy w przyrodzie maj% warunki klimatyczne. Rozregulowany klimat staje si! na naszych

oczach nieprzewidywalny. Rosn%ca temperatura jest przyczyn% wielu nag#ych, niszczycielskich
zjawisk. Prowokuje nag#e zmiany ci"nienia atmosferycznego. Pojawianie si! coraz cz!"ciej
tr%b powietrznych, wichur i huraganów. Tak&e
szybsze parowanie wód. Wzmaga to nawalne,
niszczycielskie deszcze, które fal% powodziow%
sp#ywaj% do cieków, nie nawil&aj%c dostatecznie rolniczej gleby. Tam gdzie by#o sucho, jest
jeszcze bardziej sucho. Typowe dot%d pory deszczowe zamieniaj% si! w powodziowe. Topi% si!
lodowce. Z przestrzeni mórz, których poziom
si! podnosi, znikaj% ma#e wysepki.
Proporcjonalnie do wzrostu temperatury, pogarsza si! jako"( i tak ju& mocno zanieczyszczonych rzek powierzchniowych.
Naukowcy zgodnie twierdz%, &e wody zabraknie nawet wówczas, gdy ograniczymy
emisje gazów cieplarnianych i zwolnimy proces podgrzewania naszej planety. Przynajmniej
do poziomu wzrostu temperatury nie wi!kszego ni& dwa stopnie Celsjusza, w odniesieniu

Zbiornik Gocza!kowicki – g!ówne "ród!o wody pitnej dla #l$ska

do czasów przedindustrialnych. Ale wszystko
wskazuje na to, &e b!dzie jeszcze gorzej!
Ostatni listopad by# cieplejszy od "redniej
temperatury lat 1951-80 o 0, 77 stopnia Celsjusza. To samo mo&emy powiedzie( o jeszcze cieplejszym ostatnim grudniu.
Najwy&szy czas, by przygotowa( si!
do zmian klimatycznych. W skali globalnej i lokalnej. To obecnie najwi!ksze wyzwanie nie
tylko dla nauki. Nauka nie zawodzi. Monitoruje podgrzewanie planety i skutki tego zjawiska. I przygotowuje propozycje zaadaptowania si! spo#ecze$stw do zmian klimatu. W te
prace wpisuj% si! od lat polscy naukowcy.
S% w"ród nich pracownicy katowickiego Instytutu Ekologii Terenów Uprzemys#owionych. Jednym z kolejnych projektów, który podj!li jest stworzenie „Zintegrowanej strategii
zrównowa&onego zarz%dzania wodami w obszarze zlewni” (CRIS). Zgodnej z wymaganiami unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej, zobowi%zuj%cej kraje cz#onkowskie do osi%gni!cia
dobrego stanu wód do 2015 roku.

Wspólnie z Norwegami
rojekt ten realizuj% od wrze"nia ubieg#ego
P
roku, z funduszy norweskich, wspólnie
z Instytutem Ochrony )rodowiska Pa$stwo-

wego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz
Norweskim Instytutem Badania Wód w Oslo.
W oparciu o program Polsko-Norweskiej
Wspó#pracy Badawczej.
Wybór tematu nie jest przypadkowy. Polska jest jednym z najubo&szych w Europie krajów pod wzgl!dem zasobno"ci w wod!. Nasze zasoby niewiele si! ró&ni% od zasobów
wodnych Egiptu. Dlatego gospodarowanie wo-

dami w Polsce ma strategiczne znaczenie.
Wci!" wymagaj! one poprawy czysto#ci.
Porz!dkowanie gospodarki wodno-#ciekowej
w województwie #l!skim pokazuje, "e problemy ich niedoboru, mo"na skutecznie rozwi!zywa$. Dzi# nasz region dysponuje sze#cioma
zbiornikami retencyjnymi zaopatruj!cymi
mieszka%ców województwa. Zlokalizowane s!
one na Wi#le w Gocza&kowicach, w Tresnej,
Cza%cu, Por!bce, Dzie$kowicach i w Koz&owej
Górze. Te podstawowe 'ród&a wody uzupe&niaj! uj(cia w górnym biegu Wis&y, na Czarnej
Przemszy i Bia&ej Przemszy oraz kilka uj($ g&(binowych. Wielo#$ 'róde& pozwa&a dzi# bardziej
koncentrowa$ si( nie tylko na ilo#ci lecz jako#ci wody do picia dla mieszka%ców. O ile oczywi#cie nie zdarzy si( susza hydrologiczna.
Nawet najlepszy system zaopatrywania
ludno#ci i przemys&u w wod( musi by$ gotowy na nieprzewidywalne zmiany klimatu.
Wp&ywaj! one przecie" na cykl obiegu wody
w przyrodzie. Nieroz&!czn! cz(#ci! tego cyklu hydrologicznego jest infrastruktura, zwi!zana z zaopatrzeniem w wod(, odprowadzaniem #cieków sanitarnych i wód deszczowych.
W czasie zaskakuj!cych zjawisk klimatycznych, np. susz czy wielkich powodzi, musi ona
sprosta$ zmienionym warunkom. Wówczas
trzeba uwzgl(dnia$ mi(dzy innymi: wahania
parametrów ilo#ci i jako#ci wód wp&ywaj!cych
i wyp&ywaj!cych z systemów hydrotechnicznych, specjalne strategie kontroli pracy urz!dze% wodnych i szybkie, decyzyjne zarz!dzanie gospodark! wodno-#ciekow! w warunkach
ekstermalnych.
Takie zdarzenia niejednokrotnie mia&y
miej sce na zbior ni ku go cza& ko wic kim.
Przed trzema laty grozi&o mu przelanie.
W 2012 roku, w okresie nie notowanej
od kilkudziesi(ciu lat w Polsce suszy hydrologicznej zbiornik ten, wype&niony by& zaledwie do po&owy.
Nie ma w!tpliwo#ci. To do#wiadczenie zarz!dzaj!cych zbiornikiem gocza&kowickim
czyli g&ównym 'ród&em wody pitnej dla )l!ska b(dzie niezwykle pomocne naukowcom
realizuj!cym projekt CRIS. Dlatego znalaz&
si( on w jego obszarze badawczym. W ca&o#ci projekt obejmuje obszar górnej i dolnej
cz(#ci zlewni Ma&ej Wis&y wraz ze zbiornikiem Go-Cza, o &!cznej powierzchni ponad 911 kilometrów kwadratowych.
Efektem projektu, który ma si( zako%czy$
w kwietniu 2016 roku jest stworzenie optymalnego systemu informacyjnego, wspieraj!cego zarz!dzanie wodami w zlewni rzecznej. Modelowy serwis informacyjny CRIS b(dzie móg&
pomaga$ instytucjom i osobom odpowiedzialnym za optymalne zarz!dzanie zasobami wód
w warunkach kryzysowych; zaopatrzenie w wod(, ochron( #rodowiska oraz zdrowia i "ycia ludzi, dostarczaj!c im aktualne dane oraz krótkoterminowe prognozy. Mi(dzy innymi o wielko#ci
opadów, przep&ywe i poziomie wód w rzekach
i zbiorniku; ich zagro"eniach zanieczyszczeniami; dost(pnych zapasach wód podziemnych oraz
wp&ywie zmieniaj!cych si( dynamicznie warunków na bilans wody w zlewni. Z uwzgl(dnieniem
oczywi#cie danych o sposobach u"ytkowania terenów w zlewniach rzek.
Takie lokalne opracowania, u&atwiaj!ce
adaptacj( do zachodz!cych na naszych oczach
i przewidywanych zmianach klimatu w wielu
krajach unijnych powoli staj! si( standardem.

JOLANTA MATIAKOWSKA

ieni!dze unijne dzia&aj! jak magia.
P
Emocje z nimi zwi!zane cz(sto przes&aniaj! nam ostro#$ widzenia spraw,

które nale"a&oby uporz!dkowa$ w pierwszej kolejno#ci. Jak cho$by, w powszechnej opinii – sprawy z marginesu "ycia, by
nie powiedzie$ ze #mietnika.
Tego typu refleksje s! w województwie
#l!skim bardzo potrzebne. Wyczerpali#my
bowiem w nadmiarze limity spektakularnych wpadek za dotychczasowe unijne
dotacje. Z kolejow!, stadionow! czy
#mietnikow! na czele. Straty, z nich wynikaj!ce, trudno nawet policzy$, bo ca&y czas rosn!!
Z pocz!tkiem nowego roku otworzy&a
si( kolejna, ale i ostatnia mo"liwo#$ dofinansowania w latach 2014-2020 rozwoju Polski, na miar( najlepszych unijnych
standardów. Do wzi(cia s! najwi(ksze
z dotychczasowych pieni(dzy pomocowych. Prawie 73 miliardy euro tylko
na polityk( spójno#ci.(Nie licz!c 28,5 mld
euro dla polskiego rolnictwa).
Podobnie jak poprzednio, tak"e i tym razem unijnych pieni(dzy nie mo"na przeznaczy$ na dowolne cele. Ich strumie% musi by$ skierowany na trzy powi!zane
z sob! priorytety. Dotycz! one, po pierwsze inteligentnego, opartego na wiedzy, rozwoju gospodarczego. Po drugie gospodarki, bardziej zrównowa"onej, efektywnej
w wykorzystywaniu zasobów przyrody,
przyjaznej #rodowisku i konkurencyjnej. I wreszcie rozwoju, który zapewni zatrudnienie dobrze wykszta&conemu, otwartemu na post(p spo&ecze%stwu.

Szansa regionów
tym unijnym rozdaniu szczególW
na uwaga kierowana jest na regiony. Wszystkie w kraju maj! niepowtarzal-

n! szan s(, by mo"liwie najlepiej
wkomponowa$ si( w te rozwojowe priorytety i zintegrowa$ mocniej gospodarczo
z krajami starej Europy.
)l!sk startuje z dobrej pozycji. Przyznano mu z unijnej puli spójno#ci, przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów, najwi(ksz! w kraju, sum(. Ponad trzy
miliardy euro. Na wszystkie aktualne cele polityki spójno#ci.
Nie ma w nich miejsca na fajerwerki
w rodzaju aquaparków z palmami, kolejnych niewykorzystywanych stadionów
czy innych lokalnych, inwestycyjnych,
ma&o przydatnych zachcianek. Mieszcz!
si( w nich z pewno#ci! rozwi!zania najbardziej )l!skowi potrzebne.
Jak cho$by: unowocze#nienie surowcowego górnictwa; doko%czenie infrastruktury transportowej; rewitalizacja ska"onych
i coraz mocniej za#mieconych terenów poprzemys&owych czy budowa dla regionu
nowoczesnego zak&adu termicznego
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. By&y i przepad&y, wcze#niej zagwarantowane, na t( ostatni! inwestycj(, unijne pieni!dze. Ca&e 600 milionów z&otych!

Refleksje
ze #mietnika
O tym w regionie grobowa cisza. Milczy Sejmik Województwa )l!skiego i jak
nigdy dot!d rozbudowana administracja
samorz!dowa regionu. Ch(tniej debatuje si( si( o widowiskowych inwestycjach,
basenach, stadionach ni" o rurach ukrytych w ziemi czy #mieciach, których
unieszkodliwianie warunkuje tylko zwyk&y porz!dek, czyste przedmie#cia i normalne funkcjonowanie miast.
Dlatego nie wró"y dobrze brak na dzi#
gotowych projektów, wkomponowanych
w to ostatnie, oczekiwane unijne wsparcie na lata 2014-2020.
Szkoda. Po podsumowaniu poprzedniego rozdania unijnych pieni(dzy z Progra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i )rodowisko w latach 2007-2013 mo"na mie$ du"e uznanie dla mniejszych
gmin czy miejscowo#ci regionu, które
znakomicie wykorzysta&y swoj! szans(.
Zainwestowa&y w przys&owiowe rury
czyli w gospodark( wodno-#ciekow!
i odpadow!. To dobre inwestycje dla ich
rozwoju.
Dzi(ki ogromnemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony )rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
który pomaga& im w przygotowaniu
wniosków dotacyjnych, wspomaga& po"yczkami i monitorowa& post(p prac inwestycyjnych, dzi# s! one w ko%cowej fazie realizacji.
Najwi(ksza z nich, budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami
w Bielsku Bia&ej (dla obs&ugi miasta
i gmin powiatu) nale"y do czo&owych
w kraju. W unowocze#nianiu gospodarki wodno-#ciekowej doskonale radzi sobie Cz(stochowa i Sosnowiec. Zasz&o#ci
w budowie kanalizacji zlikwidowa&y
w znacznym stopniu Jaworzno, Jaworze,
Jasienica, Konopiska, Wis&a, Myszków,
*a zi ska Gór ne, Po cze sna, K&o buck
i Buczkowice. I pójd! dalej za przys&owiowym ciosem.
Te gminy z sukcesem skorzysta&y
z szansy, która ju" si( nie powtórzy. Wybra&y na pocz!tek przedsi(wzi(cia mniej
atrakcyjne i popularne „wyborczo”, lecz
najpotrzebniejsze. Takie, których prawie
nie wida$, ale zapewniaj!ce mieszka%com
wygodniejsze warunki do "ycia.
Same przekona&y si( o tym, "e z czyst!, zdrow! wod!, krajobrazem bez #mieci, uporz!dkowan! infrastruktur! komunaln!, widoki na przysz&o#$ s! naprawd(
lepsze.
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O tym, !e zabytki techniki albo
wyburza si", albo rewitalizuje, a nie
stosuje zabiegów hibernacji, tak!e
o poindustrialnych obiektach jako (nie
do ko#ca) znakomitym polu realizacji
wizji wspó$czesnych architektów oraz
Henryku Dietlu – nie do ko#ca jeszcze
rozpoznanym przemys$owcu i mecenasie sztuki oraz o wielu innych zagadnieniach zwi%zanych z ochron% zabytków techniki mówiono podczas sesji
konserwatorskiej „Zabytki przemys$u
i techniki”, któr% przygotowa$o &l%skie
Centrum Dziedzictwa Kulturowego
wraz z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków i Muzeum
Górnictwa W"glowego w Zabrzu.

Obiekty poprzemys!owe, których ci%gle
sporo na $l%sku, by!y równie# przedmiotem rozwa#a) *ukasza Zaga!y – reprezentuj%cego najm!odsze pokolenie architektów.
Zaprezentowa! kilka przyk!adów adaptacji obiektów poprzemys!owych, które
spe!niaj% wymogi nowoczesnej architektury. Problem, który przedstawi!, tkwi w podej&ciu potencjalnych inwestorów do pomy s!u nie tu zin ko wych ada pta cji, by
zaplanowane przestronne lofty by!y takimi z prawdziwego zdarzenia, a nie tradycyjnym „M” dla przeci"tnego nabywcy. I tu znów spotyka si" nowoczesne
podej&cie do zagospodarowania poprzemys!owych przestrzeni z tradycyjnym my&leniem. Na ile fantazja architektów ma si!"
Huta „Ko!ciuszko” przed 1939 r., fot. R. Hesse przebicia w dzisiejszym &wiecie, tu na $l%rów "l#skiego Wojewódzkiego Konserwato- sku? Niewielkie, chyba #e s% to indywiduSESJA zera zbio
Zabytków w Katowicach (fragment fotografii).
alne realizacje.
Wiele mówiono o otwartej dzie) wcze&niej, 27 listopada, czeladzkiej Galerii
Sztuki Wspó!czesnej „Elektrownia”, która ma za sob% ogromny zakres prac adaptacyjnych, rewitalizacyjnych i remontowych. Nowe otwarcie wzbudzi!o ogromne
esja odby!a si" w auli na poziomie 320 „Geniusza przemys!u”. Szko!a zosta!a zainteresowanie zarówno &rodowiska konw wyrobiskach dawnej kopalni Guido zaprojektowana przez Antoniego Jab!o)- serwatorów zabytków, jak i pozosta!ych
w Zabrzu, 28 listopada ubr. Wspó!organi- skiego-Jasie)czyka – jednego z najwybit- uczestników sesji. Mia!am przyjemno&'
zatorem sesji by!a Wy#sza Szko!a Technicz- niejszych architektów pocz%tku XX wie- opowiedzie' nie tylko o nowym #yciu elekku. Niezwyk!o&ci% by!a jak na ów czas trowni, ale tak#e o historii miejsca i wczena w Katowicach.
Sesj" rozpocz"!o wr"czenie dorocznych klimatyzacja czy ruchoma „ró#a wiat- &niejszych wydarzeniach artystycznych,
Nagród Marsza!ka Województwa $l%skie- rów” umieszczona w pod!odze sali balo- dziej%cych si" w galerii na przestrzeni
go „Za wybitne osi%gni"cia w dziedzinie wej. Takich ciekawostek w tym gmachu lat 2005-2011.
konserwacji zabytków”. W kategorii inwe- znale(' mo#na jeszcze wiele. Obiekt wyI tu nasuwa si" refleksja: przyszed! ju#
stor nagrod" otrzyma! Zbigniew Jakubina maga pilnie konserwacji, bo w dawnej auli czas na podejmowanie – zw!aszcza przez
za dzia!alno&' w dziedzinie ochrony i rewi- zachowa!y si" pozosta!o&ci po jego daw- samorz%dy – racjonalnych decyzji o znajtalizacji obiektów kolejnictwa na terenie wo- nej &wietno&ci. Krótka opowie&' dra Jac- duj%cych si" na terenie jeszcze wielu &l%jewództwa, natomiast w kategorii wyko- ka Owczarka o niezwyk!ej postaci, jak% by! skich miast i gmin obiektów poprzemys!onaw ca zwyci"#y! Adrian Po loczek, Dietel – mecenas i przemys!owiec z pew- wych. Zasadniczym problemem staje si"
konserwator dzie! sztuki i rzeczoznawca no&ci% znajdzie swój dalszy ci%g w pub- nie inwestowanie w nadanie tym obiektom
w zakresie konserwacji malarstwa i rze(- likacjach jego autorstwa.
od&wie#onego i zmodernizowanego wygl%Wa#ny aspekt zachowania zabytków du, ale racjonalne ich wykorzystanie i mo#by polichromowanej. By!a to równie# okazja do wr"czenia nagród laureatom mi"dzy- techniki poruszy!a Magdalena Lachowska liwo&' inwestowania w kolejnych latach
narodowego konkursu fotograficznego dla &l%ski wojewódzki konserwator zabytków, w utrzymanie obiektów, które ju# przestadzieci i m!odzie#y „Experience” oraz „Wi- która nie tylko przybli#y!a tematyk" stanu !y by' „pi"kn%, ruin%”, &ladem obecno&ci
ki lubi zabytki” organizowanego przez zasobu i realizacji konserwatorsko-remon- dawnej kopalni czy huty. Pozostaje jednak
$CDK oraz Muzeum „Górno&l%ski Park Et- towych zabytków techniki i przemys!u wci%# pytanie o obiekty, które na t" uwanograficzny w Chorzowie” wraz ze Stowa- w województwie &l%skim, ale zwróci!a g" zas!uguj%, a których chocia#by zachouwag" na istotny aspekt w podej&ciu do za- wanie w stanie hibernacji nie s% w stanie
rzyszeniem Wikimedia Polska.
Tematem wiod%cym ubieg!orocznej se- bytków poprzemys!owych: pokaza!a, #e ud(wign%' pojedyncze samorz%dy. W tym
sji konserwatorskiej by!a ochrona i konser- w podej&ciu do ratowania zabytków prze- zakresie zapewne potrzebne jest dzia!anie
wacja zabytków postindustrialnych i udo- wa#aj% dwie tendencje: albo wyburzanie ponadgminne przy wsparciu samorz%du
obiektów nienadaj%cych si" po latach sta- województwa i finansowania z bud#etu
st"pnienie ich zwiedzaj%cym.
W cz"&ci naukowej sesji o Henryku Die- gnacji do u#ytkowania b%d( poddawanie Unii Europejskiej. Bo takie per!y, jak patlu i jego mecenacie mówi! Jacek Owcza- obiektów – kosztownemu procesowi rewi- !ac czy Wy#sza Szko!a Realna Dietla
rek dyrektor $l%skiego Centrum Dziedzict- talizacji. Innym sposobem, stosowanym zmieni' mog% wizerunek miasta, sposób
wa Kulturowego. W swym wyk!adzie w innych europejskich krajach jest wpro- my&lenia o tym miejscu, mog% zachwyca'
pokaza!, jak niezwyk!% postaci% by! Hen- wadzanie obiektów w stan hibernacji, czy- i s!u#y' spo!ecze)stwu niczym inne, znaryk Dietel, który po latach swej bytno&ci li pozostawienia ich w naturalnym stanie ne i popularne obiekty historyczne.
w Sosnowcu pozostawi! m.in. pa!ac, po przeprowadzeniu zabiegów zabezpieczaSesja by!a równie# okazj% do zaprezenw którym przez lata rezydowa!a szko!a mu- j%cych. Przygl%daj%c si" wielu istniej%- towania przez Adama Hajdug" z Urz"du
zyczna oraz imponuj%cy gmach Wy#szej cym obiektom, które funkcjonuj% jako Marsza!kowskiego efektów popularySzko!y Realnej, u#ytkowanej najpierw obiekty zrewitalizowane, trudno nie przy- zacji Szlaku Zabytków Techniki i Induprzez Liceum im. Staszica, a nast"pnie eks- zna' racji Magdalenie Lachowskiej. Cz"- striady.
ploatowany przez Wydzia! Techniki Uni- sto po zainwestowaniu ogromnych pieni"Uczestnicy sesji poznali równie# raport
wersytetu $l%skiego. Je&li w pierwszym dzy efekt nie zawsze jest taki, jaki chcia!o omawiaj%cy rewitalizacj" zabrza)skich zaprzypadku bajeczne, secesyjne wn"trza za- si" osi%gn%' (bo g!ównie zale#y on od gu- bytków techniki, sposób finansowania prac
chowa!y si" w du#ej mierze w dobrym sta- stu inwestora), a przeznaczanie obiektów i zasady udost"pniania zwiedzaj%cym.
nie a zdj"cia pa!acowych wn"trz jak s!yn- na kolejne galerie – czy to handlowe czy gaAkcentem zamykaj%cym sesj" by!a prony pokój k%pielowy czy buduar Klary Dietl lerie sztuki, powoli przestaje mie' sens spo- mocja ksi%#ki „Zabytki przemys!u i techs% rozpoznawalne, to nie maj%ce sobie rów- !eczny i ekonomiczny. *atwo te# zauwa#y', niki” t. 5 „Wiadomo&ci konserwatorskie wonych wn"trze Wy#szej Szko!y Realnej s% #e wi"kszo&' poprzemys!owych obiektów jewództwa $l%skiego” wydana przez
odkrywane na nowo od chwili zwrotu to raczej ich nowoczesne rekonstrukcje, $l%skiego Wojewódzkiego Konserwatora
obiektu przez w!adze uniwersyteckie sa- a wraz z dawn% zabudow% ulotni! si" nie- Zabytków i $l%skie Centrum Dziedzictwa
morz%dowi Sosnowca. Na szcz"&cie zabez- gdysiejszy duch miejsca, który fascynowa! Kulturowego w Katowicach.
pieczony zosta! przez konserwatorów nie- tych, którzy do tej rewitalizacji przekonali
zwykle cenny plafon przedstawiaj%cy innych, zw!aszcza inwestorów.
WIES*AWA KONOPELSKA
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Karciana partyjka. Muzykoterapia. Przyjmowanie leków. Spotkania terapeutyczne.
Ogl!danie serwisu informacyjnego. Nieustanny nadzór:
kamer, siostry Ratched
i piel"gniarzy. Tak wygl!da
codzienno#$ pensjonariuszy
szpitala psychiatrycznego.
Tymczasem pewnego dnia
wszystko si" zmienia. Do zak%adu przybywa nowy pacjent – Randle Patric McMurphy.

Fot. Krzysztof Lisiak

b$dzie w stanie doko)czy"
ju% swojej misji. Wód( Bromden wszystko doko)czy za niego.
Robert Talarczyk inscenizuj&c na katowickiej scenie „Lot
nad kuku#czym gniazdem” po#&czy# zarówno histori$ opowie dzia n& z per spek ty wy
McMurphy’ego, jak i subiektywn& narracj$ Wodza Bromdena zapisan& na kartach powie!ci Kena Kesey’a. Jego
psychodeliczne wizje, w których pacjenci przypominaj&
ebiutancka powie!" Ketrybiki, maszyny wykonuj&ce
na Kesey’a „Lot nad kubezmy!lnie te same czynno!ci
ku#czym gniazdem” ukaza#a Zalet! katowickiego spektaklu jest zespó" aktorski, a #ci#lej jego m$ska cz$#%. s& doskona#ym komentarzem
si$ w 1962 roku i ju% w nast$pdo rozgrywaj&cych si$ na scenym roku trafi#a na deski tenie wydarze) oraz mog& sta"
atralne zaadaptowana przez
si$ metafor& wspó#czesnego
Dale’a Wassermana. Najwi$kspo#ecze)stwa.
sz& po pu lar no!" i roz g#os
Zalet& katowickiego spekprzyniós# jej jednak film z 1975
taklu jest zespó# aktorski,
roku w re%yserii Milosa Formaa !ci!lej jego m$ska cz$!".
na z oscarow& rol& Jacka NicDariuszowi Chojnackiemu
kolsona. Równie% w latach 70.
uda#o si$ zbudowa" posta"
odby#a si$ polska prapremiera
zbuntowanego i nie daj&cego
sztuki w re%yserii Zygmunta
si$ zamkn&" w sztywnych
Hübnera w Teatrze Powszechregulaminowych ramach panym, która trwale zapisa#a si$
cjenta, walcz&cego nie tylko
w !wiadomo!ci polskiej puw swoim imieniu, a mo%e
bliczno!ci. St&d w ka%d& kolejzw#aszcza w imieniu innych.
n& inscenizacj$ „Lotu nad kuku#czym strzeni industrialnej, pe#nej ró%nego typu Kreowany przez niego McMurphy wygniazdem” wpisane jest podwójne ryzyko, oprzyrz&dowa) i pomieszcze) wyzna- daje si$ by" zdeterminowany w osi&gni$z jednej strony jego wystawienie skazane czonych ostrzegawcz& ta!m&. Metafora fa- ciu celu, nawet za cen$ najwy%sz&. Dojest na prównanie z kultowym filmem For- bryki, która w wizji Wodza Bromde- brze poradzi# sobie tak%e Bart#omiej
mana i doskona#& kreacj& aktorsk& Nichol- na (Grzegorz Przyby#) sprawuje kontrol$ B#aszczy)ski w roli Billy’ego Bibbita, j&sona, z drugiej za! niepewno!" wzbudza nad jednostk& i przywraca j& spo#ecze)stwu kaj&cego si$ pacjenta, straszonego przez
interpretacja utworu wpisanego w specy- „naprawion&”, przyjmuje realny kszta#t siostr$ Ratched niemal na ka%dym kroficzn& epok$ kontrkultury. Wyzwanie to nie na katowickiej scenie. Prac$ w tym „warsz- ku przywo#ywan& figur& matki. Warto
zniech$ci#o Roberta Talarczyka – nowego tacie naprawczym” w czytelny sposób uka- równie% wspomnie" posta" Doktora Spidyrektora Teatru 'l&skiego, który wyre%y- zuje zw#aszcza scena poddawania elek- vey’a – bohatera rozdwojonego mi$dzy
serowa# „Lot nad kuku#czym gniazdem” trowstrz&som dwójki ukaranych za swe s#uszno!ciami siostry Ratched, a prawana katowickiej scenie. Premiera odby#a wybryki pacjentów: Wodza oraz McMur- mi pacjentów, w którego rol$ wcieli# si$
phy’ego (Dariusz Chojnacki).
si$ 22 listopada.
Jerzy Kuczera wprowadzaj&cy do spekW tym miejscu nie ma mowy o %adnych taklu komediowy ton.
Do szpitala psychiatrycznego prowadzonego tward& r$k& siostry Ratched trafia indywidualno!ciach, jednostkach wyró%Po ponad pi$"dziesi$ciu latach od wyna obserwacj$ nowy pacjent Randle Patric niaj&cych si$ z t#umu, nie pasuj&cych dania powie!ci Kasey’a, Talarczyk podj&#
McMurphy – przest$pca i symulant, pró- do ogólnych spo#ecznych wyobra%e). ryzyko wystawienia w Teatrze 'l&skim
buj&cy wymiga" si$ od kary w obozie pra- Wszyscy pensjonariusze s& pos#uszni „Lotu nad kuku#czym gniazdem”. Kreucy. Zbuntowany bohater nie godzi si$ i zdyscyplinowani, bez %adnych sprzeci- j&c na scenie zamkni$ty i kontrolowany
na panuj&ce na oddziale zwyczaje, nie ak- wów za%ywaj& wydzielane przez piel$- !wiat, re%yserowi uda#o si$ zwróci" uwaceptuje regulaminu i stara si$ przekona" gniarki pigu#ki oraz bior& udzia# w rozmo- g$ na kwesti$ buntu.
do swoich racji pozosta#ych pacjentów. To wach terapeutycznych. Wi$kszo!" z nich
Przy odrobinie dobrej woli motywy kiestaje si$ przyczyn& konfliktu mi$dzy sta- poddaje si$ leczeniu dobrowolnie, gdy% ruj&ce g#ównym bohaterem z powodzenowcz& i w#adcz& piel$gniark&, od której cz$sto nie potrafi sprosta" okre!lonym wy- niem mo%na odnie!" do naszej rzeczywijak si$ okazuje zale%y dalsza przysz#o!" maganiom stawianym przez spo#ecze)stwo sto !ci, w któ rej prze cie% po wo dów
czy najbli%szych. Ich !wiat nadzorowany do sprzeciwu nie brakuje. Dzi! mo%niepokornego bohatera.
Jeszcze przed rozpocz$ciem spektaklu jest z piel$gniarskiej dy%urki, stanowi&cej na w#a!ciwie buntowa" si$ przeciwko
pacjenci szpitala psychiatrycznego prze- scenograficzne centrum, której szklane wszystkiemu: przeciwko prawdzie i niechadzaj& si$ w!ród zasiadaj&cej na widow- okno separuje tych „normalnych” od cho- prawdzie, biedzie i bogactwu, z#u i dobru,
ni publiczno!ci. Z hukiem zatrzaskiwane robowych jednostek. St&d p#yn& wszelkie m&dro!ci i g#upocie, wolno!ci i zniewokolejno drzwi prowadz&ce do foyer s& wy- komunikaty wypowiadane opanowanym leniu, religii i ateizmowi. K#opot jedynie
ra(nym sygna#em rozpocz$cia przedsta- i ch#odnym tonem przez siostr$ Ratched w tym, %eby dzi$ki buntowi da#o si$ zawienia. Publiczno!" otrzymuje tym sa- (Katarzyna Brzoska), od której w tej rze- #atwi" jak&! spraw$, %eby nie zapomnie"
mym czytelny komunikat – st&d nie ma czywisto!ci zale%y wszystko, której celem przeciwko czemu si$ buntowali!my. Czaucieczki, a ka%da jej próba zwi&zana jest jest realizacja planu dnia, a nie faktyczne sami k#opotem jest tak%e wywalczony
z natychmiastow& reakcj& bezwzgl$dnych rozwi&zywanie problemów pacjentów. efekt buntu. Randle Patric McMurphy
piel$gniarzy (Grzegorz Lamik, Mateusz Wraz z pojawieniem si$ McMurphy’ego wiedzia# przeciw czemu si$ buntuje, ale
Znaniecki), którzy swoim wygl&dem stopniowo w pensjonariuszach rozbudza- upojony sukcesem nie postawi# nad swoprzypominaj& ochroniarzy masowych na jest potrzeba zamanifestowania swoich im zwyci$stwem kropki nad „i” i przegra#.
racji, walka o swoj& niezale%no!" i namiast- A mo%e jednak nie przegra#? Czy Robert
imprez.
To miejsce na pozór nie przypomi- k$ wolno!ci. Podj$ta próba buntu i stawie- Talarczyk postawi#? Nie wiadomo. Wyna szpitala psychiatrycznego. Scenografia nie oporu aparatowi represjonuj&cemu gra#, czy przegra#? Zalecam sprawdzenie.
autorstwa Katarzyny Soba)skiej i Marce- niestety nie zostanie sfinalizowana. Podla S#awi)skiego nawi&zuje raczej do prze- dany zabiegowi lobotomii bohater nie
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Zdj'cia. Tomá& Ruta

tyzmu Antonin Dvo"ák nie zazna#
zbyt wiele szcz$%cia na polskich
scenach operowych. Bo je%li chodzi o nasze estrady filharmoniczne, to co innego – tam jego symfonie, koncerty skrzypcowy
i wiolonczelowy oraz Ta!ce s"owia!skie prezentowane s! cz$sto
i ch$tnie.
Z operami jest znacznie gorzej.
Nie pomog#o mu nawet to, &e a&
w dwu dzie#ach – „Wandzie”
i „Dimitriju” si$gn!# do tematyki
polskiej. Tytu#owa bohaterka
pierwszej opery, to oczywi%cie ta
Wanda, która nie chcia#a Niemca. „Diabe" i Kasia” – scena zbiorowa
A Dimitrij, to os#awiony Samozwaniec, z którym na pocz!tku XVII wieku próbowali%my
zdoby' i skatolicyzowa' Moskw$.
Na ogólnym polskim tle i tak
(l!sk, je%li chodzi o promocj$ operowego Dvo"áka, wypada chyba
najkorzystniej. W 1928 i 1930 roku odby#y si$ w Katowicach pol- Slezské Divadlo z Opavy w Bytomiu
skie premiery dwu najs#awniejszych jego oper – „Rusa#ki” oraz
„Diab#a i Kasi”, a wydarzenia te
by#y transmitowane przez radio
na ca#y kraj, o czym przypomina
Ma#gorzata Komorowska w swej
ksi!&ce o polskich teatrach muzycznych w dwudziestoleciu mi$dzywojennym.
Jednak po wojnie, nowo powsta#a Opera (l!ska b$d!ca kontynuatork! tradycji i katowickich
i lwowskich (we Lwowie „Rusa#k$” wystawiono nied#ugo po Katowicach, w tym samym 1928 roku) nigdy ju& po te tytu#y nie
si$gn$#a. Wspomnijmy jednak,
&e przed dwoma laty, na III Mi$- Ilona Kaplová (Kasia) i %árka Mar&álová (Mama Kasi).
dzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Byto- dniu na scenie bytomskiej wyst!pili go%cie
miu w grupie sopranów wyj!tkowym z Ostrawy, jako% usz#o jej dociekliwo%ci.
wzi$ciem cieszy#a si$ aria tytu#owej bohater- Szkoda, bo chcia#oby si$, aby kalendarium
ki z „Rusa#ki” „M)si*ku na nebi” (Miesi!cz- to by#o zredagowane ju& „na wieczne czasy”. I wtedy w materia#ach informacyjnych
ku na niebie).
Nawiasem mówi!c w 1951 roku w Operze zapowiadaj!cych obecn! wizyt$ opawian
(l!skiej odby#a si$ polska prapremiera innej, Opera (l!ska zapewne nawi!za#aby do pierwkonkurencyjnej „Rusa#ki”, równie atrakcyjnej szego na tej scenie przedstawienia „Diab#a
dla operomanów, tyle &e nie Dvo"áka, ale Alek- i Kasi”.
Pardon, „Czarta i Kasi”, bo taki tytu# przysandra Dargomy&skiego, kompozytora, którego 200-lecie urodzin obchodzili%my w ubie- j$li ówcze%ni t#umacze. Na pewno s#uszniej,
g#ym, 2013 roku. Trzeba mie' pecha, aby bo po co zmienia' czeskiego czarta w diab#a,
przyj%' na %wiat w tym samym roku, co Ver- kiedy w polszczy,nie s#owo czart znaczy
di i Wagner – rocznice dwóch operowych gi- dok#adnie to samo, co po czesku. Ale wtedy
gantów %wi$towa# ca#y %wiat i Dargomy&ski nie istnia#y jeszcze takie kompendia, jak 12tomowa Encyklopedia muzyczna PWM, przesi#! rzeczy musia# pozosta' w cieniu.
„Diab#a i Kasi$” po Katowicach zd!&y# wodniki operowe Ka+skiego i Kami+skiego,
jeszcze przed wojn! wystawi' Pozna+ (1934), czy polski przek#ad biografii Dvo"áka pióra
a zaraz po wojnie Wroc#aw (te& (l!sk, tyle Ji"ego Berkovca. Skoro wsz$dzie jest diabe#
ze Dolny – 1948). Natomiast w Bytomiu nie chc$ wyst!pi' w roli m#odzie+czego bun„Diab#a i Kasi$” pokaza#y dwukrotnie cze- townika (by#oby to zreszt! do%' trudne bior!c
skie teatry operowe: w 1961 z Ostrawy pod uwag$, &e zapami$ta#em spektakl sprzed
i obecnie z Opavy. Gdybym nie odnalaz# pó#wiecza) i przywraca' czarta – oryginalny
w domu (z trudem zreszt!) programu sprzed tytu# dzie#a brzmi „-ert a Ká*a”. Zreszt! ju&
ponad 50 lat, nie potrafi#bym na sto procent w 1928 polsk! prapremier$ opery najprawdozawierzy' pami$ci, &e naprawd$ widzia#em podobniej wystawiono w#a%nie pod tytu#em
tamten spektakl. Bo autorka szczegó#owego, „Czarta i Kasi”. Co prawda Komorowska piwydawa#oby si$, kalendarium Opery bytom- sze o „Diable i Kasi”, ale przedwojenny dyskiej, zamieszczonego w monumentalnej rektor teatru katowickiego Marian Soba+ski
ksi!&ce jubileuszowej „Pó# wieku Opery (l!- w swej pracy „Teatr polski na (l!sku 1922–
skiej” fakt ten pomin$#a. Nadmieni#a, &e 25 1939” tytu#uje rzecz „Czartem i Kasi!”.
W 1948 roku Wroc#aw wystawi# to dzie#o
pa,dziernika 1961 roku zespó# Opery (l!skiej
wyjecha# do Chorzowa z przedstawieniem jako „Czarta i Ka%k$” i chyba jest to przek#ad
„Marty” Flotowa, ale &e w tym samym najlepiej oddaj!cy istot$ rzeczy. Bo prawd$ mó-

wi!c bohaterka opery Dvo"áka, to
&adna #agodna Kasia, ale wredna
Ka%ka, która czarta si$ nie boi, natomiast czart jej – jak najbardziej.
Rzecz powsta#a pod koniec XIX stulecia a jej prapremiera odby#a si$ w 1899 roku
w praskim Narodnim Divadlo
– do ko+ca lat 70. oper$ wykonano tam 600 razy, co wymownie
%wiadczy o powodzeniu dzie#a
w%ród krajan Dvo"áka. Trzeba
przyzna', &e jest to muzyka bardzo pi$kna, ale jej uroki docieraj! do s#uchacza mo&e nie a&
po 600 przes#uchaniach, ale
po kilku na pewno. Oczywi%cie
z nagra+, no bo jak inaczej.
W przeciwie+stwie do „Rusa#ki”, która miesza elementy opery lirycznej z ludow!, tu ludowo%'
zdecydowanie dominuje – dwa
pierwsze akty w ca#o%ci nawi!zuj! do czeskiego folkloru. Dopiero w trzecim, wprowadzaj!c posta' wynios#ej ksi$&niczki
(czeskie s#owo kn).na oznacza
i ksi$&n$ i ksi$&niczk$, zwan! te&
princezn!, no ale poniewa&
kn).na z „-erta a Ká*i” nie ma
ma#&onka, zapewne jest ksi$&niczk!), kompozytor uzna#, &e
bardziej adekwatne b$dzie tu nawi!zanie do opery seria.
Nawet je%li opavska Ksi$&niczka specjalnie mnie sw! matow! barw! g#osu nie uj$#a, to para g#ównych bohaterów – Kasia
w wykonaniu Ilony Kaplovej
i owczarz Jirka, którego odtwarza# Juraj Nociar okaza#a si$ znakomita. Podobnie zreszt! jak
%piew chóru i gra orkiestry prowadzonych przez Petra /umnika.
A tak&e barwna scenografia.
W dzisiejszych czasach, kiedy
&aden re&yser nie o%mieli si$ zaprezentowa' opery w uj$ciu tradycyjnym, jakby w obawie, &e za ten grzech
dostanie si$, niczym tytu#owa Kasia, do piek#a (Kasia przynajmniej tego chcia#a) tak i tu
Lubor Cukr uraczy# nas kilkoma pomys#ami.
Na szcz$%cie nie przez ca#! akcj$, ale w trzech
uwerturach, bo ka&dy akt opery ma swój wst$p
orkiestralny. Te trzy wst$py zosta#y pokazane,
jako pantomimy wzbogacone powi$kszonymi zdj$ciami. W pierwszej ogl!dali%my kompozytora w Stanach Zjednoczonych, na statku i wreszcie w Pradze – opera „Diabe#
i Kasia” powsta#a rzeczywi%cie nied#ugo
po powrocie Dvo"áka do Czech, b$d!cych wtedy cz$%ci! monarchii habsburskiej, o czym
przypomina dwug#owy orze# nad kontuarem
baru w I akcie. Druga pantomima, to jaka% bardziej wspó#czesna dyskoteka, która po przebrzmieniu uwertury okazuje si$ swojskim, s#owia+skim, ch#opskim, piek#em.
Kiedy w ostatnim akcie ksi$&niczka nak#oniona przez sprytnego owczarza rado%nie
znosi pa+szczyzn$ (gdyby tego nie uczyni#a trafi#aby do piek#a) ch#opi wiwatuj! na jej cz$%':
Sláva kn#$ne, sláva, sláva. A poniewa& %piewaj! z I balkonu pod%wietlonej w tej scenie widowni wynika troch$, &e ksi$&niczka znios#a
pa+szczyzn$ nam wszystkim, widzom. Pa+szczyzna w teatrze operowym, to chyba wys#uchiwanie oper… Gdy podzieli#em si$ tym spostrze&eniem z re&yserem i choreografem
Henrykiem Konwi+skim stwierdzi#, &e moje
wnioskowanie idzie zbyt daleko.
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MAREK BRZE0NIAK

bchodzony z niezwyk'ym rozmaO
chem jubileusz 80. urodzin Krzysztofa Pendereckiego, którego akcentem by'

m. in. koncert dzie' kompozytora pod jego w'asn# dyrekcj# w NOSPR (29 listopada, ko&ció' &w. Piotra i Paw'a), zach$ca do przyjrzenia si$ cho(by pobie)nie
miejscu, jakie zaj$'a muzyka kompozytora w &l#skiej kulturze muzycznej.
Oczywi&cie na pierwszym miejscu jest
NOSPR, jako orkiestra, która s'u)y'a muzyce Pendereckiego niemal od pocz#tku
jego kariery – ju) w 1962 roku prezentowa'a pod dyrekcj# Jana Krenza Kanon
na „Warszawskiej Jesieni”, a potem regularnie nagrywa'a jego utwory oraz
wykonywa'a je w kraju i za granic#. Nie
mniejsze zas'ugi ma Filharmonia %l#ska – to z muzykami tej orkiestry zrealizowany zosta' debiut Pendereckiego
na war szaw skim fe sti wa lu; by' to
rok 1959, a grano Strofy. Nagrania radiowe i wykonania warszawskojesienne nale )a 'o by jed nak za li czy( bar dziej
do „ogólnopolskiej” ni) &l#skiej recepcji
Pendereckiego, jako )e by'y organizowane, a i finansowane przez instytucje centralne. „%ci&le &l#ski” rozdzia' obecno&ci
Pendereckiego w Katowicach i okolicznych miastach rozpocz#' si$ w zasadzie
po 1989 roku, kiedy zacz#' si$ kszta'towa( autentyczny (mniej wi$cej) regionalizm w kulturze. Warto wymieni( przynajmniej trzy wcale nie bogate &l#skie
festiwale, które w'#czy'y w swój repertuar utwory Pendereckiego, i to te „wielkogabarytowe”, wymagaj#ce wielkiej
orkiestry, chóru i solistów. Cieszy*skie
„Viva il canto” zdoby'o si$ w 1997 roku
na pre zen ta cj$ Pol skie go Re qu iem.
Na „%l#skich Dniach Muzyki Wspó'czesnej” prezentowano m.in. Siedem bram
Jerozolimy (2000). Bielski Festiwal Kompozytorów Polskich po&wi$ci' muzyce
Pendereckiego ca'# edycj$ w 2005 roku
i równie) w tym roku uczci' jego okr#g'e urodziny koncertem. Na wszystkich
tych imprezach Penderecki pojawi' si$
osobi&cie jako dyrygent. Mo)na wi$c
uczciwie powiedzie(, )e na %l#sku jest on
„dobrze obecny”.

#ycie Jana Sztwiertni
zekranizowane
nieraz informowali&my na tych
Ju)
'amach o dzia'aniach Instytutu
Mu zy ki U% w Cie szy nie ma j# cych

na celu propagowanie twórczo&ci kompozytora i pedagoga Jana Sztwiertni,
zmar'ego w wieku zaledwie 29 lat
w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Gusen. Dzia'ania te kontynuuje
ju) drugie pokolenie cieszy*skich pedagogów – zosta'y one zainicjowane
w latach 70. XX wieku przez Ryszarda Gabrysia i jego wspó'pracowników. W obecnych czasach do dyspozycji entuzjastów Sztwiertni s# niepomier nie bar dziej sku tecz ne &rod ki
– w tym kino. Jeszcze przed wakacjami od by 'a si$ w ka to wic kim ki nie
„Kosmos” premiera dokumentalnego

MI!DZY"NUTAMI

Penderecki a !l"sk

filmu o Janie Sztwiertni wyre)yserowanego przez Dagmar$ Drzazg$. Obecnie
produkcj$ t$ – dzie'o zespo'u „Silesia
Film” wy emi to wa 'a sza cow na TVP
Kultura. Film zatytu'owano muzyka
i cisza. Wspó'tworzyli go Mieczys'aw
Chudzik (autor zdj$() i Adam Marszo'ek (monta)ysta), a ze strony Uniwersytetu %l#skiego (wspó'finansuj#cego
produkcj$) pracami dowodzi' Hubert
Mi&ka. Pomys' na film nie by' specjalnie odkrywczy, jednak w tym przypadku sprawdzi' si$ znakomicie. Skorzystano z konwencji „filmu o filmie”,
dokumentuj#c dzia'ania grupy studentów Instytutu Muzyki, którzy wraz
z Hubertem Mi&k# w roli Cicerone
od wie dza li miej sca, w któ rych )y'
i tworzy' bohater filmu. A wi$c po kolei: dom urodzenia (obecnie opuszczona rudera), ewangelicki dom sierot,
wi&la*ska szko'a powszechna, cieszy*ski Instytut Muzyki – ongi& m$skie Seminarium Nauczycielskie, w którym
uczy' si$ przysz'y artysta podstaw muzyki, katowicka Akademia Muzyczna, gdzie studiowa' kompozycj$ i gdzie
przechowywana jest jego r$kopi&mienna spu&cizna. Pokazano du)o dokumentów, przeprowadzono wywiady z osobami pami$taj#cymi kompozytora oraz
z tymi, którzy mieli co& do powiedzenia o jego muzyce, umiej$tnie wykorzystano walory geograficzne miejsc odwiedzonych w zwi#zku z realizacj#
filmu. Drugi nurt narracji – proces
„wci#gania si$” studentów w tworzon#
histori$, wypad' szczególnie atrakcyjnie, gdy) obok zwyczajowego konstruowania s'ownego komentarza pos'u)o no si$ mu zy k#. Za re je stro wa no
fragmenty wykona* utworów Sztwiertni (w tej roli wyst#pili pedagodzy cieszy*skiej palcówki – w tym Tomasz Orlow jako autor &wietnej improwizacji
organowej na temat z sztwiertniowskiej
niedoko*czonej symfonii), za& zadaniem ka)dego cz'onka grupy by'o twórcze od nie sie nie si$ do utwo rów
Sztwiertni – s'yszeli&my kilka zgrabnych improwizacji na jego tematy, granych w ró)nych konwencjach, od klasycznej do jazzowej.

Nowy utwór Ryszarda Gabrysia
drug# niedziel$ Adwentu, jako
W
postludium do zorganizowanego
przez %l#skie Towarzystwo Muzyczne Fe-

stiwalu „Gorczycki in antico e moderno”,
w ko&ciele &w. Jacka w Bytomiu, &wi#tyni zwi#zanej z postaci# patrona imprezy, zabrzmia'a prapremiera kantaty Ryszarda Gabrysia opartej na Psalmie 23
oraz innych wersach z Psa'terz, zatytu'owanej Pastor Bonus. Nadzwyczaj silna ekspresja i wzruszaj#ca uczuciowo&(
pó'godzinnego dzie'a bardzo uj$'a publiczno&(, która zgotowa'a arty&cie owacj$ na stoj#co, gdy tylko umilk'y dzwony ko&cielne puentuj#ce ów utwór, tak jak
nakazuje partytura.
Mijaj#cy rok mo)na chyba nazwa(
w kompozytorskim )yciorysie twórcy
„Dobrego Pasterza” rokiem kantat, powsta'y bowiem a) trzy: Tren dla Jana Sztwiertni na bia'y g'os i instrumenty
beskidzkie Józefa Brody oraz kameralny
zespó' &piewaczy, Voyelles de Arthur
Rimbaud powsta'e na kwietniowy Festiwal Prawykona* NOSPR i wspomniany
Pasterz, w którego rol$ wcieli' si$ wybitny wokalista i improwizator m'odego pokolenia Wojciech Myrczek, baryton, asystent w katowickim Instytucie Jazzu,
tegoroczny zwyci$zca &wiatowego konkursu wokalistów jazzowych w Montreux.
Patriarch# by' jego ojciec, Adam, bas i zarazem aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Bia'ej, a zakochan# „Sulamitk#” Sabina Myrczkówna, studiuj#ca w katowickiej
Akademii Muzycznej kompozycj$ i aran)acj$ jazzow#, obdarzona pi$knym, zmys'owym altem.
Nie by'by Ryszard Gabry& sob#, gdyby
nie uwik'a' swojej muzyki w aluzje i konteksty. S'ycha( by'o motyw Pasterza-Proroka z opery Król Roger Karola Szymanowskiego, kiedy indziej swobodne echo motetu
„pasterskiego” Wac'awa z Szamotu',
a wcze&niej krótki i w dzisiejszym ju) duchu rozwini$ty w#tek z pocz#tku Completorium Gorczyckiego, wed'ug nut wyobra)onych na tablicy pami#tkowej w kruchcie
ko&cio'a %wi$tego Jacka. Partytur$ zaadresowa' autor „Bitomiensis Silesita ad Honorem”, ku uczczeniu pami$ci pó+niejszego
kapelmistrza królewskiego na Wawelu,
pami$taj#c o &l#skim pochodzeniu Gorczycy (tak brzmia'o w'a&ciwe nazwisko Gorczyckiego, odziedziczone po rodzicach,
wolnych i bogatych kmieciach z Rozbarku).
Ten szczegó' biograficzny sk'oni' kompozytora do wprowadzenia jako motta kantaty opowie&ci o ziarnku gorczycznym
z Ewangelii %w. Marka. Motto to poda'a solo dyrygentka Anna Szostak zaraz po inauguracyjnym gongu. Jej „echem” by'a Aleksandra Poniszowska, co z'o)y'o si$
na przejmuj#cy duet „anielskich” g'osów.
Bez w#tpienia idzie Ryszard Gabry& oryginaln# drog#, zupe'nie inaczej podchodz#c
do form wokalno-instrumentalnych, a tak)e a cappella, ani)eli Górecki, Kilar czy Penderecki. Dok#d zmierza? Nie by'abym, zaskoczona, gdyby nast$pn# premier# okaza'a
si$ opera, jakiej jeszcze nie by'o.

MAGDALENA DZIADEK
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„Listy
cudem
ocala!e”

Józef Musio!: Dramat zakl!ty w listach, Wydawnictwo Biblioteka "l#ska w Katowicach,
Katowice 2013, s. 625 + 22 nlb.
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orobek twórczy Józefa Musio!a
klasyfikowany w kategorii literatury faktu nie jest obcy czytelnikom „(l&ska”. Autor, (l&zak z urodzenia
od wielu lat mieszkaj&cy w Warszawie,
by% mo"e powodowany swoist& nostalgi&
wydobywa z niepami$ci bohaterskie i patriotyczne dzieje swoich krajan, by udowadnia% ich polskie rodowody, wi$zi
z krajem, a równocze#nie zaznacza% wielkie historyczne tragedie osobiste wybranych bohaterów. W#ród nich szczególne
miejsce zajmuje Dominik )dzieb!o-Danowski „Kordian”. J. Musio! po#wi$ci! mu
rozdzia! w ksi&"ce pt. Od Wallenroda
do Kordiana. Dramatyczne %l#zaków
wybory (wyd. 2000 r.). Chroni&c od zapomnienia m.in. dzia!alno#% dowódcy zgrupowania „*elbet” AK w Krakowie, przedstawi! jego histori$. D. )dzieb!o urodzony w Jastrz$biu w 1914 roku absolwent
rybnickiego gimnazjum, (obecnie I Liceum Ogólnokszta!c&cego im. Powsta'ców (l&skich), uko'czy! Akademi$ Handlow& w Krakowie i sta! si$ tam dowódc& podziemnej armii w czasie okupacji.
Uchroni! dwukrotnie Kraków przed zniszczeniem wielkiego dziedzictwa narodowego. Za bohaterstwo i prac$ w konspiracji zosta! odznaczony m.in. Krzy"em
Virtuti Militari, Krzy"em Walecznych,
Z!otym Krzy"em zas!ugi z Mieczami.
Po zako'czeniu wojny zaufa! rozporz&dzeniu o legalizacji AK i wzi&! udzia!

w pracach komisji likwidacyjnej tego
ugrupowania do 1949 r. 1 lutego 1949 roku zosta! aresztowany w Katowicach
przez UB, prze"y! okrutne #ledztwo
na Rakowieckiej w Warszawie. Wi$ziony, maltretowany na wolno#% wyszed!
po 81 miesi&cach.
Jeszcze w czasie okupacji „Kordian”
rozpocz&! poszukiwania swojej narzeczonej – wielkiej mi!o#ci swego "ycia – Heleny Klimas. Jej losy odczyta% mo"na ze
wspomnie' drukowanych w „(l&sku”
(2010, nr 5, 8) i powtórzonych we wzruszaj&cej ksi&"ce wspó!autorstwa Józefa
Musio!a pt. „Kordian” i Helena. Historia mi!o"ci ze zbrodni# pa$stwa w tle
(2011 r.). Znajomo#% Dominika i Heleny zacz$!a si$, gdy Helena jako 17-letnia uczennica bielskiego gimnazjum zakocha!a si$ w przystojnym oficerze i pozosta!a mu wierna przez wiele lat, trudnych lat – gdy z rodzicami prze"ywa!a
syberyjskie wygnanie, wyj#cie z sowieckiej Rosji wraz z armi& Andersa i powrót do Polski na "yczenie Dominika
w 1946 roku. Po siedmiu latach spotkali si$ w Czechowicach – Dziedzicach,
#lub wzi$li w S!ubicach nad Odr& i zamieszkali w Katowicach, gdzie Dominik
pracowa! po wojnie. W 1948 i 1949 roku urodzili si$ ich synowie. W dniu narodzin drugiego syna Dominik zosta!
aresztowany. M!oda, osamotniona Helena Danowska, wspierana przez matk$,
musia!a sobie poradzi% z dwójk& ma!ych
dzieci przy bardzo skromnych #rodkach
finansowych. Pi$% lat nie zna!a miejsca
pobytu m$"a, nie otrzyma!a "adnych wie#ci o jego losie. Dopiero po og!oszeniu
wyroku i skazaniu go na 13 lat wi$zienia nawi&za!a z nim kontakt. Sp$dzi!
w wi$zieniu prawie 8 lat oskar"ony
o prób$ obalenia ustroju PRL. Wyrok zosta! umorzony z powodu braku dowodów, zezwolono wówczas na ograniczon& korespondencj$.
Tyle historii, autentycznych faktów
dokumentowanych w pisarstwie Musio!a na podstawie wydobytych akt s&dowych, przeprowadzanych wywiadów,
a g!ównie kontaktu z pani& Helen&. Ów
tragiczny los znalaz! dope!nienie w wydanych listach, które cudem ocala!y
i stanowi& swoiste #wiadectwo niezwyk!ej wi$zi mi$dzy obojgiem. Tu odkrywamy ludzk& tragedi$ ubran& w s!owa, cza sem nie po zor nie wy ra "o ne
uczucie, gdy oboje #wiadomi byli, "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, potwierdzaj&cych okrutn& piecz$ci& „ocenzurowane” wkraczanie w cudze "ycie. (wiadomie wi$c musieli
zachowa% dystans, z biegiem czasu
coraz trudniej ukrywany, próbuj&c nawzajem si$ wspiera%.
Jó zef Mu sio!, da rzo ny na pew no
wielkim zaufaniem, zdo!a! nak!oni%
wdow$ po „Kordianie”, pani& Helen$
Danowsk&, do opracowania i opublikowania listów uzupe!nionych zwi$z!ym
komentarzem. Listy zosta!y u!o"one
chronologicznie: pierwsze, z okresu

biel skie go, do wo dz& ro dz& ce go si$
uczucia, czasem s& p!ochliwe, zalotne,
a odpowiada na nie dojrza!y, odpowiedzialny m!ody 25-letni cz!owiek, który
w zwi&zku z kobiet& szuka! czego#
g!$bokiego i trwa!ego. Cz$#% druga
obejmuje listy z Syberii. Pocz&tkowo
He le na na wet nie wie, czy tra fia j&
do adresata, cho% kilka otrzymanych
kartek pozwala to potwierdzi%. Poprzedzaj& je sybirskie wspomnienia i prze"y cia zwi& za ne ze #mier ci& oj ca.
W strasznych warunkach przy "yciu
utrzymuje nadzieja spotkania po nieludzkim czasie.
Cz$#% trzeci& zape!niaj& listy powojenne wymieniane mi$dzy ma!"onkami,
gdy "ycie zgotowa!o im okrutny los. G!$boki sens tej korespondencji odczyta!
pi$knie autor pos!owia – prof. Jan Malicki, zwracaj&c uwag$ na istot$ zwi&zku
„[…] kochaj&cych si$ ludzi. Kobiet$ – pragn&c& w swej cicho#ci normalnego, a powtarzanego przez stulecia ludzkiego "ycia – i M$"czyzn$, wpl&tanego
w wielkie m!yny historycznych zdarze'
[…]”. Lektura listów budzi w czytelniku
traumatyczne odczucia, mimo podziwu
dla wielko#ci uczucia, które zdo!a!o
przetrwa% tak trudny i d!ugi okres roz!&ki. Nie ma w tych zwierzeniach prostych
spraw, a jest walka o uczucia synów, którzy nie rozumiej& nieobecno#ci ojca, jego prób pomocy przez jakie# do#% wydumane wskazówki wychowawcze: „wychowaj synów jak najlepiej na przysz!ych dobrych obywateli naszej ukochanej Ojczyzny Ludowej” – brzmi&ce
mniej wiarygodnie. Sam nie utraci! wiary w ludzi, ale tego samego nie zdo!a! wymóc na "onie – deklarowa!a, "e nie b$dzie uczy!a wiary w ludzi. „Naucz ich mi!o#ci – po trzykro% mi!o#ci – wszystkich
i wszystkiego” napisa!, przywi&zuj&c
wielk& wag$ do wychowania m!odych ludzi. Pisa! listy do swych dzieci i bliskich.
Synowi rozpoczynaj&cemu nauk$ szkoln& "y czy!, by szko !a spo wo do wa !a
„ukszta!towanie warto#ci umys!owych
oraz zalet serca, ducha i charakteru”,
a przydzielone kartki papieru czasem
przeznacza! na korespondencj$ ze swoj& rodzin&. Walczy! o prawd$ i szczero#%
w "yciu rodzinnym. „Wol$ prawd$” – pisa! „i bole#% jest wznios!a” – ko'czy!.
Najtrudniejsze do przetrwania by!y #wi$ta i wa"ne rocznice rodzinne. Szczególnie wzruszaj&cy i pi$kny jest list zawieraj&cy "yczenia dla Heleny z okazji
rocznicy ich #lubu, gdzie ka"de s!owo ma
wielk& moc.
Walory publikacji wydanej przez Bibliotek$ (l&sk& w bibliofilskiej szacie
podnosz& skopiowane r$kopisy, koperty
z tragicznymi znakami czasów: „Stalinogród”, „ocenzurowane”, „cenzurowano”
zamieszczone obok przepisanych listów.
Pe!na wyrazu jest ok!adka zaprojektowana przez Mart$ Galisz.
Ksi&"ka jest wa"na, nie zawiera zwyczajnych listów – przywraca pami$%
o przesz!o#ci od strony cz!owieczego
losu.

EDYTA KOREPTA

uzupenione jeszcze przez map. Zaczam wic obawia si, e rozwizanie
okae si zbyt szybko odkryte, banalne.
Nie doceniam autora i po raz kolejny mile si rozczarowaam.
Biedzkiemu udao si zachowa równowag midzy objanieniami historyczno- geograficznymi a narracj, co
bywa trudne, gdy przypomnimy sobie
kilkustronicowe wykady w powieciach
Alfreda Szklarskiego, Zbigniewa Nienackiego z trudem udajce dialogi. Fabua obejmuje trzy perspektywy czasowe, powie rozpoczyna si od otrzymania tajemniczego listu, niemale z zawiatów, gdy jego nadawca dawno
wykluczy si z ycia narratora. Zarysowana w licie tajemnica skania narratora, który ma przez czytelnika by utosamiany z autorem, do podjcia podróy i odnalezienia tytuowej zabawki
Boga. Do przeledzenia historii tego
przedmiotu potrzebne s wiadectwa
materialne i tych dostarczaj rkopisy – z I i XIII wieku. Jednym z bohaterów jest Jefraim, towarzysz podróy bohaterów Ewangelii, jego wnuk Alfeusz,
nastpnie tajemniczy templariusz Rajmund, autor zaszyfrowanej wiadomoci
o umieszczeniu skarbu, która przetrwaa osiem stuleci ukryta w traktacie
o uprawie roli w prowansalskim klasztorze cystersów. W tle wielka historia
Ziemi witej, buntu ydów przeciwko
Rzymianom, wojen krzyowych, budowania legendarnej potgi zakonu templariuszy, zachowania kultu pierwszych
chrzecijan w etiopskich wityniach.
Zwaszcza wtek etiopski jest niezwykle ciekawy, jako e ten kraj rzadko bywa miejscem wypraw polskich turystów.
Podejrzewam, e zwiedzanie Ziemi
witej z ksik Tadeusza Biedzkiego
u boku to ciekawy pomys na gbsze
przeycie widzianych obrazów, wikszo turystów skania si do gorczkowego robienia zdj, filmów, podziwianie zostawiajc na póniej, najlepiej
w domu. Bohaterowie podstawowy kanon turystyczny maj za sob, mog
wic zaj si ledzeniem znaków czasu, tym bardziej e poszukuj miejsc,
które widzieli bohaterowie z I i XII wieku, niektóre stanowi prawdziwe zaskoczenie jak choby baseny tarasowe
w Hierapolis (dzisiejsze Pamukkale),
a myl o Maryi korzystajcej z dobrodziejstw gorcych wód wydaje si z polskiej perspektywy do egzotyczna.
Cao tekstu wzbogacaj pikne
zdjcia ilustrujce dzisiejszy stan opisywanych miejsc, ksika staje si wysmakowan artystycznie propozycj
prezentu dla mioników zagadek historycznych spod znaku powieci Artura
Perez-Reverte, w których od siy mini waniejsza jest umiejtno dekodowania szyfrów. Jednoczenie przygody narratora i jego ony s jakby skrojone na miar zwykego czytelnika, autor kupuje zwyky bilet lotniczy, planuje podró poza biurem turystycznym,
jednak nie naraa si subom specjalnym, o may wos nie wywouje

Tadeusz Biedzki, Zabawka Boga, Bernardinum, Pelplin 2013

Przygoda
w stylu
Indiany
Jonesa
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dy otwo rzy am prze sy k
z ksik, byam przekonana, e
to jaka pomyka. Nie znam
si na literaturze podróniczej, saba znajomo geografii i historii pozaeuropejskiej dyskwalifikuje mnie w przedbiegach od fachowego omawiania choby
najwspanialszych przewodników, wspomnie i relacji. Potem przeszam do lektury, entuzjastycznych, a jake inaczej,
notek na okadce, które zasiay podejrzenie, e mog rozsmakowa si w tej powieci bez koniecznoci gorczkowego
przerzucania stron, czy porzucenia lektury w ogóle.
Sam pocztek przywodzi na myl powieci podobne do Dana Browna, kto
otrzymuje dziwn wiadomo, stanowic zapowied historii, która zmieni jego ycie. Pody po wiecie w pogoni
za artefaktem, którego ujawnienie zmieni histori wiata, a przynajmniej literatury, sztuki, na przykad odkryje kto jest
autorem sztuk przypisywanych Szekspirowi lub pozna tajemnic ukryt w obrazach Hieronima Boscha, Leonarda
czy Rembrandta. Sowem rozwie zagadk, tylko nie zawsze bdzie mia
moliwo si ni podzieli, bo dany
skarb zniknie ponownie, zostanie zniszczony itd., po drodze dzielny bohater,
ewentualnie wespó z genialnym specjalist od interpretacji symboli musi unikn mierci z rk psychopatycznego
mordercy, wysannika tajnego zwizku
rzdzcego wiatem – templariuszy,
wolnomularzy, jezuitów itp. Ksiki
powstae wedug podobnego schematu
zalay nasze ksigarnie i salony prasowe po niebywaym sukcesie Dana Browna, w tym roku wracajcego z kolejnym
odgrzewanym kotletem, czyli morderstwami inspirowanymi Bosk Komedi.
Jak na tym tle – szmirowatej, w najlepszym wypadku ledwo przyzwoitej literatury – wypada Zabawka Boga polskiego pisarza? Skoro najpierw zwróciam uwag na okadk to i od niej rozpoczn – otrzymalimy do rk powie
starannie wydan, opatrzon adnymi
zdjciami, uzupenion o mapy i rysunki troch nawizujce do konwencji
notatnika z podroy (vide Indiana Jones
i jego oprawione w skór poóke notatniki), stanowice przyjemno dla
oka. Powie czyta si zbyt bardzo
szybko, co stwierdzam z niekamanym
alem. Kolejne etapy podróy narratora i jego ony w lad najpierw za przesyk Andrzeja do klasztoru witej Katarzyny na Synaju, nastpnie do Ziemi
witej, Etiopii, Prowansji. W niektórych
miejscach jednak autor czsto si powtarza, w czym przypomina belfra starajcego si, by uczniom nie umkna gówna myl. I tak na pocztku czwartego rozdziau autor tworzy algorytm, tak to nazywa, rozwizywania zagadki, który
przedstawia w formie rcznych notatek,
aby potem jeszcze raz tok rozumowania
streci w narracji. Wydaje si, e taki
zabieg w nie tak znów obszernej ksice, jest niepotrzebny. Podobnie jak kilkakrotne wymienienie etapów podróy,

wojny na Bliskim Wschodzie i nie poda za nim gotowy na wszystko morderca – albinos.
Wtek Arki Przymierza czy raczej
Zabawk Boga z przygodami Indiany
Jonesa i ten wanie pierwowzór przywouj z sentymentem. Spod pióra Tadeusza Biedzkiego otrzymujemy inteligentn rozrywk, w której popularyzatorskie passusy nie zakócaj przyjemnoci czytania, zaprojektowanego na co
najmniej dwóch poziomach – jako przygodowej opowieci o poszukiwaniu
skarbu, jako opowieci podróniczej,
wreszcie – co najtrudniejsze, bo wymagajce subtelnoci – jako opowieci
o poszukiwaniu odpowiedzi na drczce pytania, o tym, e czasem ucieczka na drugi kraniec wiata moe by zupenie niepotrzebna. Innymi sowy, e
nie trzeba jak poleca Elizabeth Gilbert
je, modli si, kocha we Woszech,
Indiach, na Bali, Tylko e waciwe
miejsce jest czsto zupenie blisko.
A gdzie – to kady musi odkry w wasnej podróy w gb siebie.
Dla mnie samej za z tej lektury wypywa wniosek – nie ba si ksiek
o podróach, nawet jeli si nie do koca wie gdzie ley Samoa.
MIRELLA SIEDLACZEK-MIKODA
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Dziecko w
chmurze liter

Nowe opisanie wiata. Literatura i sztuka dla
dzieci i modziey w krgach oddziaywa,
red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2013.
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owe opisanie wiata. Literatura
i sztuka dla dzieci i modziey
w krgach oddziaywa skupia
w jednym tomie wspóczesny namys
nad „literatur osobn”, jest take dowodem na istnienie ywej refleksji, przechodzcej na naszych oczach w dyscyplin
naukow. Przymiotnik „nowe” sytuuje ów
namys nie tylko diachronicznie, w szeroko rozumianej ponowoczesnoci, ale
wprzga w chronologi konieczno kontekstualizacji zjawiska jakim jest czwarta literatura XXI wieku. Istnieje ona bowiem, jak wskazuj autorzy publikacji
wobec dekonstrukcjonizmu, feminizmu,
gender, postkolonializmu oraz innych
zjawisk konstytuujcych nasz kultur.
Bardzo to wane i wiee ujcie, konieczne niejako w procesie dowiadczania literatury przez najmodszych, co nie znaczy niedowiadczonych czy niewymagajcych czytelników, bo jak dowodzi lektura tomu, dziecko dzisiejsze funkcjonuje w kulturze zmultiplikowanej, która wymusza na nim konieczno orientowania
si w chaosie odniesie, a nie jedynie znajomoci pre-tekstu, stanowicego obecnie
punkt wyjcia, a nie cel czytelniczego dowiadczenia.
Publikacja podzielona jest na trzy czci zatytuowane kolejno Nowe opisanie
literatury, Nowe opisanie kultury i Nowe

opisanie sztuki. W pierwszej z nich mamy do czynienia z rozbrajaniem tekstów
narracyjnych. Odnosi si wraenie, e materia jest tu najbardziej skondensowana,
rozprawy s tu najywsze, a ustalenia najciekawsze. Dwie prace zwracaj szczególn uwag, Nowe „wiatoodczucie” w polskich utworach dla dzieci w XXI wieku A.
Baluch oraz Czytanie – najskuteczniejsz
metod wychowawcz W. Matras-Mastalerz. Dominujcym tekstem jest Nowe
„wiatoodczucie”..., który wprowadza
takie, niezbdne dla dalszej lektury pojcia jak gra z tradycj, dekonstrukcjonizm
w odbiorze tekstu, zdekomponowanie
i przemieszanie sensów. Sowa-klucze
przywoane przez autork hasowo okrelaj rzeczywisto literack, jak przyszo odczytywa wspóczesnemu dziecku. Rzeczywisto, dodajmy nieatw, bo
pynn, podlegajc niezliczonym i rónorodnym nowoczesnym presjom.
Kolejne szkice ukazuj problematyk
istnienia dziea literackiego oraz, co nowe, ontologii samego odbiorcy w kontekcie percypowania, przyswajania i uwewntrzniania narracji, wywoujc pytania
o stosunek utworu do tradycji, o intertekstualno pierwszych lektur. Omawia si
tu banie postmodernistyczne, a take zamieszcza interpretacje konkretnych dzie,
take tych „obarczonych kanonicznymi
odczytaniami” (np. „Ania z Zielonego
Wzgórza”). Znajdziemy tu take analizy
tekstów speniajcych definicyjne wymogi horroru, a take tych lokujcych si
midzy poradnictwem a literatur, które
realizuj wspóczesny dydaktyzm.
Ponadto autorki omawiaj zagadnienia
obecnoci pci w narracji, intertekstualnoci w pisarstwie T. Pratchetta. a take przygldaj si, „na nowo” poezji T. Kubiaka (Z. Adamczykowa), J. Przybosia
i E. Szelburg-Zarembiny (A. Kwiatkowska). Cz pierwsz podsumowuje tekst
W. Matras-Mastalerz o czytaniu i jego niezaprzeczalnych walorach psychologicznych i intelektualnych.
Dominant drugiego bloku rozpraw jest
problematyzowanie zjawisk kultury, ilustrowane przykadami konkretnych utworów
literackich (np. Babcia na jaboni M. Lobe, Brzydkie kacztko, H. Ch. Andersena,
poezja E. Waniowskiej i inne). W tej czci jednak tekstem wprowadzajcym, zwracajcym szczególn uwag jest rozprawa
W laboratorium children studies. Dziecko
i dziecistwo w nowoczesnym dyskursie
K. Szymborskiej. Dziecistwo zyskuje tu
nowy walor, staje si atrakcyjnym obiektem bada wypracowywanych w ostatnim
wierwieczu. Uwag zwraca szczególnie
zagadnienie uwikania literatury dziecicej
w upolityczniony dyskurs o wykluczeniu
oraz cakowicie nowe ujcie kwestii dziecistwa i nowe jej rozumienie. Ponadto
w czci drugiej znajduj si take niezmiernie interesujce analizy i interpretacje prozy polskiej i powszechnej (w rozdziale Postkolonializm w indyjskiej literaturze dla dzieci czy Stereotyp pciowy w nowym przebraniu...), jak równie ciekawa rozprawa
o wyzyskaniu przez popkultur motywów
kultury wysokiej M. Szymaskiej.
Cz trzecia to odczytywanie i interpretowanie sztuki plastycznej, a take pró-

ba nazwania nowych zjawisk i nurtów
na przykadzie ksikowej ilustracji. Pytanie bdce zarazem tytuem rozdziau – Literatura designu czy design literatury? przynosi zaskakujce ustalenia
mieszczce si w krgu nowoczesnych odczyta o wolnej grze znacze.
Dlaczego tom zasuguje na wyjcie poza wski, elitarny obieg akademicki?
Spróbujmy wykaza.
Dobór tekstów zawartych w „Nowym
opisaniu wiata...” zapowiada przenikanie
si treci, intertekstualno form i zagadnie. W samym ukadzie moduów i rozpraw caego tomu odzwierciedla si ta tendencja, któr one wszystkie próbuj uchwyci i nazwa, a która stanowi o wyjtkowoci tej publikacji. Porednik lektury, czy to
zdezorientowany rodzic czy skonfundowany nauczyciel zyskuj w niej sprzymierzeca. Wyjania i tumaczy bowiem nurty, pokazuje sensy nowego patrzenia na literatur, dowodzi susznoci i wartoci nowych
odczyta, przydziela miejsce wszystkim
uczestnikom tekstowej gry, czyli autorowi,
odbiorcy i porednikowi sytuujc ich czytelnie „w krgach oddziaywa”.
I tak, posugujc si pojciem dialogicznoci wewntrztekstowej mog powiedzie, e to zjawisko zachodzi i w moim
(wypenionym tekstem) umyle: nerw
krytycznoliteracki kae wyszukiwa intertekstualnoci jako waloru i cieszy si
ni, znalazszy. Instynkt psychologiczno-pedagogiczny jednak domaga si kolejnoci. (Chocia osobn kwesti jest depedagogizacja dyskursu bada dziecicych
w przywoanym ju rozdziale K. Szyborskiej). Na styku tych si dokonuje si i literatura, i wybór – ten realny, z ksigarskiej póki, ale i symboliczny – motywów
i treci oraz gry z treci.
Niezbdny jest kanon, poniewa poznawanie, kadorazowo przez kade osobne
dziecko, jest zawsze nowe i pierwsze i wobec tego wanie poznania dziecko definiuje siebie, nie wiedzc przecie, e przychodzc na wiat w XXI wieku zastanie
rzeczywisto, w której „wszystko byo”,
a odpowiedzi na to zastane jest dekonstrukcja czyli gra z konwencj, rozproszenie sensów, chaos, ironia, przesunicie
znacze, groteska. Barthowska opresja „literatury wyczerpania” nie jest jednak
paradygmatem nadawczo-odbiorczym,
wariacja nie jest immanentn cech literatury, aby bowiem tworzy wariacje
naley przecie zna gam. Tak literack gam powinien by wykaz lektur
pierwszych, podstawowych dla zrozumienia wspóczesnego wiata.
Marzeniem citej gowy byby wycig
selektywny z tego woluminu jako kompendium wiedzy dla rodziców, a potem
nauczycieli, wanie w tej kolejnoci.
Jednak sytuacja w jakiej znajduje si
dzisiejszy czytelnik szukajcy po omacku na ksigarskich pókach zawiadcza
równie o dekonstrukcji i potwierdza jej
przejawianie si dla nastpnego pokolenia odbiorców. Tak oto literatura i ycie
wci stanowi dla siebie ywy obszar influencji.

AGNIESZKA
GRZYWACZEWSKA-KURPIERZ

pisa w listach do rodziny, zrobia
na nim due wraenie. Spotka si tutaj
równie z Friedrichem Wilhelmem Pixisem, dyrektorem konserwatorium,
sucha fug Augusta Aleksandra Klengla. Po opuszczeniu Pragi Chopin zwiedzi Teplice, gdzie podczas koncertu
u ksinej Clary-Aldringen zachwyci
suchaczy swoimi improwizacjami.
Wyjtkowo w yciu Chopina zapisay
si jednak dwa inne wyjazdy. W Karlsbadzie w 1835 r. Chopin spdzi trzy
szczliwe tygodnie z najblisz rodzin. Rok póniej w Marienbadzie przeywa niezapomniane chwile z Mari
Wodzisk, w której by zakochany.
Zwizek Chopina z inn kobiet – George Sand – sta si natomiast inspiracj
dla wspomnianej ju Karli Erbovej,
która w formie lirycznych listów daa
opis uczucia, zdaniem Martinka opis
ska nia j cy czy tel ni ka do re flek sji
nad istot, gbi wyjtkowego porozumienia naznaczonego namitnoci,
ale i cierpieniem. Czeski badacz w poszczególnych rozprawach zwraca uwag nie tylko na odwoania do biografii
Chopina widoczne w analizowanych lirykach. Nie mniej miejsca powica interpretacji zwizków midzy sowem
i muzyk. Poemat Chopiniana Josefa
Pávka uznaje za architektoniczn triad, w której autor zachowuje przyjte
stopy metryczne, rymy, liczb wierszy
kolejnych czci, co koresponduje i naladuje lini melodyczn kompozycji
Chopina. Muzyka oraz biografia Fryderyka Chopina inspirowaa take Jieho
Karena – autora cyklu pt. Hledání
modrého tónu. Martinek prezentuje kolejne liryki, wskazujc na konkretny
fakt, przeycie artysty i jednoczenie czy to z wnikliw analiz rodków, jakie zastosowa Karen, aby odda sowem stan emocjonalny podmiotu lirycznego, ale równie gbi, istot twórczoci Chopina. Wród tekstów, bdcych
prezentacj tematu chopinowskiego
w literaturze czeskiej, jeden dotyczy prozy, dokadnie noweli Vladislava Marea pt. Re pro Fryderyka. Podobnie
jak przypadku interpretowanych wczeniej liryków i w tym tekcie punktem
wyjcia dla autora staje si autentyczne wydarzenie z biografii Chopina – pobyt w Marianskich aniach. Martinek
szczegóowo omawia sposoby artystycznego przetwarzania tego faktu,
wspomina autentyczne osoby, których
nazwiska wprowadzi pisarz na karty
swojej noweli. Czeski badacz analizujc tekst Marea i zwracajc uwag
na wszystkie „odstpstwa” od faktografii, daje si pozna nie tylko jako wnikliwy badacz-filolog, ale równie jako
znawca biografii Chopina i mionik
muzyki wielkiego kompozytora. Warto
jeszcze nieco miejsca powici na opis
szaty graficznej ksiki Libora Martinka, a zwaszcza ilustracji towarzysz-

Libor Martinek: Fryderyk Chopin v eské
literatue, Slezská univerzita v Opav, Opava 2013, ss. 74.

Chopin
w Czechach

R

ok 2010, ogoszony przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Fryderyka Chopina, mia
na celu uczczenie 200. rocznicy urodzin
kompozytora. Rok ten przyniós wiele
wyjtkowych przedsiwzi o charakterze artystycznym, naukowym i popularyzujcym. Wród nich na uwag
zasuguj publikacje ksikowe sygnowane m.in. przez Instytut Chopinowski, ale take inne instytucje, w tym
zagraniczne, które wczyy si w obchody rocznicowe. Do jednej z takich
inicjatyw naley ksika czeskiego
znawcy literatury i kultury polskiej
Libora Matinka pt. Fryderyk Chopin
v eské literatue, wydana przez Uniwersytet lski w Opawie. Publikacja,
jak sam autor we wstpie zaznacza, nie
roci sobie prawa do miana wszechstronnego opisu obecnoci motywu
chopinowskiego w literaturze czeskiej.
Badacz koncentruje si na twórczoci
autorów uznanych lub najbardziej interesujcych tekstach, nawizujcych
do osoby, muzyki polskiego kompozytora. Libor Martinek dociekaniami
obejmuje róne gatunki poetyckie, prozatorskie a take dziennikarskie oraz paradokumantalne, udowadniajc tym
samym, e za nasz poudniow granic Chopin i jego muzyka bya i jest inspiracj dla ludzi pióra. Autor prezentowanej ksiki gówn jej cz powica przyblieniu, w formie krótkich
opracowa, wtku chopinowskiego
w poezji Oldicha Zemka, Kamila
Bednáa, Josefa Pávka, Jiego Karena
i Karli Erbovej. Omawiane wiersze
oraz cykle liryczne zostay w wikszoci opublikowane w latach 60. i 70.
ubiegego wieku, jedynie cykl Erbovej
ukaza si w 2003 r. Przygldajc si
wyborowi poetów warto podkreli, e
Kamil Bedná by jednym z gównych
przedstawicieli nurtu poezji spirytystycznej i metafizycznej, a take tumaczem m. in. literatury polskiej. Na ten
ostatni fakt zwraca uwag Martinek, piszc o translatorskich pracach Bednáa,
obejmujcych fragmenty biografii Chopina autorstwa Jarosawa Iwaszkiewicza. Natomiast Karla Erbová to autorka, której twórczo po sierpniu 1968
r. objto w ówczesnej Czechosowacji
zakazem publikacji. Do aktywnego ycia literackiego, publikujc tomiki wierszy, opowiadania oraz suchowiska,
wrócia dopiero po 1990 r.
Libor Martinek w interpretacjach
tekstów poetyckich czsto posuguje si
kluczem biograficznym i przyblia czytelnikowi zwaszcza te wydarzenia
z ycia Chopina, które wi go z ziemiami czeskimi. Chopin zwiedzi m.in.
Prag, Teplice, Karlsbad (obecnie Karlo vy Va ry), Ma rien bad (obec nie
Márianské Lázn). W 1929 w trakcie
podróy z Wiednia do Drezna kompozytor zatrzyma si w Pradze, która, jak

cych poszczególnym tekstom. Autorem
rysunków z cyklu Chopin w echách
jest zmary w 2010 r. artysta rodem
z Opawy – Osvald Klapper. W przedstawieniu bohatera cyklu atwo rozpozna Chopina, poniewa rysownik odda charakterystyczne cechy fizjonomii
kompozytora oraz ubra go w typowo
romantyczny strój. Klapper do podjtego tematu podszed jednak w sposób
artobliwy, wprowadzajc elementy
wiata wspóczesnego, jak telefon komórkowy, samochód, keyboard. Mimo
tego swoistego rodzaju kolau, nie
omieszy Chopina, a waciwie potwierdzi ponadczasowo twórczoci
kompozytora, da wyraz przekonaniu, e
Chopin dziki wyjtkowemu talentowi
odnalazby si w kadych czasach,
w jakich przyszoby mu y.
Ksika Libora Martinka to interesujce interdyscyplinarne studium, które
czyta si z przyjemnoci. Przynosi
szereg ustale mogcych zaintrygowa
nie tylko literaturoznawców, mioników
sowa drukowanego, ale take wszystkich pasjonatów twórczoci Fryderyka
Chopina.
KATARZYNA TAU
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Dorota Simonides: lski horror. O diabach,
skarbnikach i utopcach. Wyd. Nowik Sp. j. Opole 2013, s. 120.

Joanna Tofilska: Pod patronatem spóki Giesche.
Gmina Janów na Górnym lsku. Wyd. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2013, s. 156.

To II wydanie ksiki, która ukazaa si po raz pierwszy w roku 1984. Nowa edycja – jak pisze autorka – zostaa „zgodnie z sugestiami Czytelników” poprawiona,
poszerzona i uzupeniona. Oni te prosili o pominicie
przypisów, aby atwiejsza bya lektura przytaczanych
w tekcie opowieci ludowych narratorów. Ksika zawiera gównie tzw. podania wierzeniowe, czyli dziejce si w okrelonym miejscu (wic nie za górami, za lasami, ale – dajmy na to – w michowskim lesie) i dotyczce konkretnych osób (dziadków, ssiadów itp.). Poza wymienionymi w podtytule zymi mocami pojawiaj si w tych historiach strzygi, mory, poudnice, czarownice i mier. Podania te ostrzegaj suchaczy, eby nie dali si skusi pienidzmi albo kolorowymi wstkami przez utopców albo nie grali z diabem w karty.
W przeciwiestwie wic do bzdurnych i krwawych horrorów telewizyjnych ludowe opowieci miay spenia
take rol wychowawcz. Przy tym mona uzna t
ksik za element edukacji regionalnej.

Herby, epitafia, plany, rysunki, dokumenty, ale
przede wszystkim mnóstwo archiwalnych zdj
z gminy Janów. To wszystko mona zobaczy w tej
piknie wydanej ksice-albumie. Ilustracje z jednej
strony dokumentuj ycie codzienne mieszkaców Janowa, Giszowca i Nikiszowca, jest wic kopalnia,
oczywicie parafia, szkoa – czyli uczniowie i dostojnie upozowane ciao pedagogiczne, s fotogramy dotyczce placówek kulturalnych, owiatowych, artystycznych (chóry), i wszelkich innych, które skupiay mieszkaców (nie miaem pojcia, e odbyway si
tam kursy esperanto). Znalazy si w tej ksice take zdjcia zwizane z histori, obiema wojnami
wiatowymi, powstaniami lskimi (np. fotografia
z wywoenia przez hitlerowców kocielnych dzwonów). Ilustracjom towarzyszy syntetyczny tekst monograficzny, którego „dalszym cigiem” s bardzo dobrze opracowane podpisy pod materiaem ikonograficznym. wietny materia dla zajmujcych si edukacj regionaln.

Jan F. Lewandowski: Epizody toszeckie. Wyd. Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Toszek 2013, s. 70
+ 18 nlb.

Dziecistwo, modo i wielka budowa. Wspomnienia tyszan. [Wybór i red. Maria Lipok-Bierwiaczonek, Joanna Kucz-Pieczka]. Wyd. Muzeum
Miejskie w Tychach, Tychy 2013, s. 109.

To zbiór felietonów publikowanych w „Kurierze Ziemi Toszeckiej” w latach 2006-2011 z wniesionymi póniej przez autora zmianami merytorycznymi i redakcyjnymi. Epizody… przeczytaem z zainteresowaniem, poniewa nigdy w Toszku nie byem, dziejów tej
miejscowoci take nie znaem, a s one ciekawe, choby ze wzgldu na rody, które rezydoway w toszeckim
zamku. Miasto miao swój czas wietnoci i dopiero
w wieku XIX, kiedy zaczo si wydobycie wgla oraz
budowa hut, stracio na znaczeniu na rzecz Gliwic i Bytomia. Lewandowski zajmuje si na co dzie take kinem, myl wic, e z satysfakcj w swoim rodzinnym
miecie znalaz cmentarz ydowski, na którym pochowano Wachsmannów – przodków Franza Waxmana
z Chorzowa, który za muzyk dwukrotnie zdoby Oscara. Podoba mi si te optymizm urodzonego w Toszku autora, który ma nadziej, e archeolodzy odkryj
miejsce, gdzie sta koció pw. w. Piotra i e zamek
zostanie odbudowany (moe wtedy, kiedy odnajdzie si
legendarna zota kaczka?).
Micha Bulsa, Grzegorz Grzegorek, Beata Witaszczyk: Do my i gma chy Ka to wic. Wyd. PRA SA I KSIKA, Grzegorz Grzegorek, Katowice 2013, s. 288.
To jakby druga cz poprzedniej ksigi, która
ukazaa si nakadem tego wydawcy pod tytuem Ulice i place Katowic. Tym razem autorzy tekstu i zdj
skoncentrowali si na pojedynczych obiektach architektonicznych pokazujc nie tylko ich dzisiejszy wygld, ale i fotografie archiwalne, plany, wntrza, detale, przypominajc dzieje budowy i histori budowli, które niejednokrotnie zmieniay swoje przeznaczenie. Pikna, albumowa publikacja ze wstpem Henryka Waka zatytuowanym kategorycznie Katowice to wyborny temat (zgadzam si). Waniek – rodowity katowiczanin ze ródmiecia w swoim wprowadzajcym w temat eseju pokazuje „swoje miasto” – zapamitane
z dziecistwa i modoci. Zdziwia mnie natomiast nota od wydawcy. Okazuje si, e niektórych budynków
nie mona byo pokaza, bo nie zgodzili si uytkownicy. Odmawiay banki, obiekty handlowe – rozumiem,
ich zarzdcy niekoniecznie musz kocha architektur. Ale wysze uczelnie? Dla mnie zagadka.

Od lat obserwuj jak tyszanie coraz chtniej uczestnicz w yciu swojego muzeum np. poprzez przekazywanie lub wypoyczanie eksponatów, dokumentów
i fotografii. Wydaje mi si, e pani dyrektor Maria Lipok-Bierwiaczonek ma dar zjednywania sobie mieszkaców, którzy zreszt te poczuli, i po dziesicioleciach, jakie upyny od powstania nowego miasta, stanowi jak wspólnot, cho przybyli do Tychów z rónych stron, poczynajc od kresów na lskich wsiach
koczc. Wspomnienia tyszan, które s plonem dwóch
muzealnych konkursów, wanie przez rozmaito
ich dróg, które wszystkie prowadziy do Tychów, s lektur fascynujc. Obok wspomnie z dziecistwa
i modoci z czasów wojny i okupacji mamy bowiem
wiadectwa z czasów „wielkiej budowy”. Wartoci
tych opowieci jest m.in. to, e indywidualna pami
decydowaa, co jest godne opisania (np. jedna z narratorek wspomina spotkanie z zaog czogu Rudy). Polecam.
Muzeum kocielne w perspektywie zada i trendów
wspóczesnego muzealnictwa. Materiay z sesji naukowej w dniach14-15 czerwca 2012. Wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddzia Górnolski w Katowicach, Katowice 2013, s. 168.
Zaczn od tego, e moim zdaniem e ju w podtytule powinna si znale informacja o tym, gdzie
si sesja odbya i kto j zorganizowa. I to jest jedyna moja uwaga krytyczna. Lubi czyta materiay
z konferencji naukowych, zawsze bowiem znajduj
w nich ciekawe dla siebie rzeczy, których nie znaem
albo nie przemylaem. W tej publikacji jest ich wiele. Ju sam dyskurs o przyszoci muzealnictwa
w epoce multimediów, digitalizacji i tendencji, eby odbiór eksponatów mia charakter interaktywny
stanowi dla muzeów wyzwanie. A jest jeszcze Internet, dziki któremu moemy nie ruszajc si z domu
„obej” np. cay Luwr. W kontekcie muzeów
i skarbców kocielnych czy przyklasztornych sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo wykracza poza sfer „turystyki kulturalnej”. W krótkiej nocie mog tylko zasygnalizowa pewne tematy, zatem
zachcam do lektury.

S

poród mnogoci lskich kawaków muzycznych wybieram czsto do piewania waloszek z refrenem:
„Jo, lski pieron spod Bytomia, wydobywom wgiel kodego dnia, a tam
na wiyrchu jest domek mój, w nim
staro czeko, dzióbeczek mój (albo:
a tam na wiyrchu soneczko lni,
onka si krzto, syneczek pi)”.
Rozczula mnie w nim najbardziej
ów lski pieron, bo jest to przecie
zbitka wyrazowa dobrze znana i poza naszym regionem, owszem – to ni
wanie – nieraz nawet bez przymiotnika – nazywa si artobliwie nas
wszystkich ze lska pochodzcych.
Mój emocjonalny stosunek do pierona bierze si i std, e by to czsty
ekspresywizm w jzyku mego Ojca.
Ile to razy skierowa go pod moim
adresem, i to w najlepszych intencjach – gdy mi si co udao, gdy
na przykad znalazem dugo poszukiwan rzecz, gdy wyszed mi dobry
strza na bramk. „To pieron!” – wykrzykiwa wtedy Tata i by to najwaniejszy, najpikniejszy komplement.
Par razy w yciu pewnie mnie
tym samym pieronem skarci, bo te
by to jego jedyny wyraz ciszego
stylistycznego kalibru, o czym ju
wie le ra zy mó wi em pu blicz nie,
uyty w uniesieniu czy w gniewie.
Wtedy zaopatrywa go Ojciec z reguy w jakie dodatkowe okrelenie:
pieron jeden, pieron ciki, pieron
jasny, pieron kanty, pieron sodomski.
Ten ostatni, z przymiotnikiem wywiedzionym od biblijnej Sodomy,
zajmowa w skali emocji miejsce
najwysze, pieron kanty natomiast
chyba odpowiada pieronowi kanciorzowi znanemu w gwarach wielkopol skich, cho cia uy wa ny by
na ogó w oderwaniu od kantowania
„oszukiwania”.
Te moje wspomnieniowe odczucia
pokrywaj si cakowicie z ustaleniami „Maego sownika gwary Górnego l ska” z ro ku 2000 Bo e ny
Czstki-Szymon, Jerzego Ludwiga
i He le ny Sy no wiec, w któ rym
na str. 184 mona przeczyta: pieron – o czo wie ku z po dzi wem,
aprobat lub z gniewem, dezaprobat (zalenie od intencji): A to pieron,
wszystko poradzi zrobi! Tyn pieron
mi ukrod() portmanyj. Oczywicie,
pierona, pieronie to take rodzaj
przeklestwa czy – szerzej – wykrzyknienia: Pieronie, pizech sie
w palec! Pierona, za mi te chachary wypuciyli luft z koa, a pieroni
czy pieronowa to „kl, uywajc
wyrazu pierona”: Jak tyn chop obocy, e mu zebrali koo, to tak pieroni! Pieronowa wiela wlezie na tych

Jo – lski
pieron
lómpów! Z kolei pieronem, pieronym
to „szybko, byskawicznie” (Trza
pieronym ucieka) oraz „bardzo”
(Jo jest pieronym godny). Dodajmy,
e w tych wszystkich pieronach róny jest w zalenoci od mówicego
sto pie po chy le nia sa mo go ski
„o” – czsto tosamy brzmieniowo
z „u” (ów pieron sodomski w ustach
mego Ojca to by waciwie fonetycznie „pierun sodumski”!). Przymiotnikowe derywaty od pierona to
pie ro ski i pie rzi ski//pie rzy ski,
funkcjonujce w znaczeniu „okropny, wielki, niesforny”: Ty pieroski
gidzie! Z niego to jest pierziski ly!
Pierziskie dzieciska bydom mi tu lota po placu.
Skoro za o fonetyce bya wyej
mowa, powiedzie trzeba koniecznie,
e wariantami przywoanych wyej

form s postacie z „f” zamiast „p”,
czyli faron, farona, faroni, faronowa i faroski. Trudno ich nie uzna
za eufemizmy – tak jak zagodzeniem
przeklestwa s powszechnie znane
i uywane: piernika! pierombol! jerombol! pierzina! pierzinie! pierucha!
Przy pierniku autorzy sownika
umieszczaj piernika kandego: Piernika kandego, niy larmujcie mi sam!
Ja mam w pamici pierona kantego,
którego – jak wspomniaem – skojarzyem z wielkopolskim pieronem
kanciorzem, a cilej – z ostrzeszowskim, bo w tym miecie o nim rozmawiaem. Pochodzcy z ssiedniego
Sie dli ko wa pi sarz Ma rian Pi lot
w sowniku gwary swych rodzinnych stron rejestruje take form
esk pierona – „zoliwa kobieta,
jdza” (ta pierona Kowalska), przymiotnikowi za pierzyski, jak wida – identycznie jak u nas brzmicemu – przypisuje znaczenie „silny,
intensywny” (pierzyskie zimno).
Sownikowy porzdek kae wreszcie powiedzie, e pieron w naszym
regionie to równie odpowiednik
standardowego pioruna „grzmotu,
gromu, wyadowania elektrycznego
pomidzy dwiema chmurami albo
pomidzy chmur a ziemi” (Pieron
strzeli we stodoa).
Z punktu widzenia gramatyki historycznej bardzo wany jest i taki
szczegó, e opatrzona we wspóczesnych leksykonach jzyka polskiego kwalifikatorem regionalnoci
lskiej i maopolskiej seria pieron,
pierona, pieroski, pierzyski kryje
w sobie pierwotne „e”, majcy natomiast status formy ogólnopolskiej
piorun zawiera wtórne „o”. W jzyku czeskim te jest perun – znany take dawnemu jzykowi rosyjskiemu.
Bo i w prasowiaszczynie by to perun – „grom, piorun, byskawica”
(równie Perun – „sowiaskie bóstwo gromu, gromowadne”), wywiedziony od prasowiaskiego czasownika prati „pra, bi, uderza,
razi”.
Pieron musia w naszym jzyku
przyj brzmienie piorun – z „o”, bo
jeli samogoska „e” po spógosce
mikkiej znalaza si przed któr ze
spógosek „t”, „d”, „s”, „z”, „n”, „r”,
„”, na mocy fonetycznego prawa
tzw. przegosu polskiego zmieniaa si
bd w „o”, bd w „a”. Polszczyzna
lska temu procesowi si opara
i dowioza do wspóczesnoci, jeli
mona tak metaforycznie powiedzie,
pierwotny ksztat sowa opisanego
w dzisiejszym odcinku.
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Z YCIA
BIBLIOTEK

jubileusz 65-lecia istnienia. Ksinica, zaoona w 1949 r., jest najstarsz placówk upowszechniania
kultury w miecie. Nowo powsta bibliotek prowadzi nauczyciel
miejscowej szkoy Leopold Schoettel. Korzystao z niej wówczas 168 czytelników.
Sumienna praca bibliotekarzy,
zwikszenie ksigozbioru, dziaalno owiatowa (wystawy, konkursy piknego czytania, spotkania
z pisarzami) spowodoway wzrost
czytelnictwa. Efektem tych stara
byo zajcie w 1953 r. I miejsca
w konkursie na najlepsz placówk
w województwie. Biblioteka przez
lata borykaa si z trudnociami lokalowymi – wielokrotnie przenoszono ksigozbiór. W maju 1973 r. od- Wspólna lektura – Ogólnopolski Tydzie Czytania Dzieciom
dano na jej potrzeby nowy budynek
przy ul. Daszyskiego, w którym
MiPBP w Wodzisawiu lskim
ksinica mieci si do dzi.
W zwizku z utworzeniem powiatu wodzisawskiego w 2000 r.
powstaa Powiatowa Biblioteka,
któr nastpnie poczono z placówk miejsk w jedn instytucj: Miejsk i Powiatow Bibliotek Publiczn.
Sta grup czytelników stanowi osoby koObecnie wodzisawska biblioteka, której
ksigozbiór liczy ok. 210 000 woluminów, rzystajce z prasy codziennej, którym oferujeobsuguje blisko 12 000 osób, posiada 7 filii my ok. 50 tytuów. Cenn pomoc szczególnie
i sprawuje nadzór nad 8 bibliotekami gminny- dla maturzystów jest prowadzona systematyczmi. Nasi czytelnicy mog korzysta z Wypoy- nie bibliografia zagadnieniowa, a dla studenczalni dla Dorosych, Wypoyczalni dla Dzie- tów – bibliografia regionalna. Realizujemy zaci i Modziey, Dziau Muzycznego, Czytelni. mówienia na ksiki w ramach wypoycze
Mimo cyfryzacji wkraczajcej w kad dziedzi- midzybibliotecznych. W holu biblioteki, ju
n ycia, wodzisawianie cigle chtnie siga- od 12 lat, prnie dziaa Galeria pod Fikusem,
j po ksik. Osoby, które chc porozmawia w której co miesic prezentuj swoje prace loo przeczytanych utworach, zapraszamy na co- kalni artyci amatorzy, jak równie twórcy spomiesiczne spotkania Dyskusyjnego Klubu za powiatu wodzisawskiego. Mieszkacy miaKsiki. Nasz bibliotek odwiedzaj – przy oka- sta mog te w ksinicy wysucha prelekcji
zji promocji nowych tytuów – znani pisarze. podróników, którzy w atrakcyjny sposób opoW ostatnim czasie gocili u nas m.in.: Jarosaw wiadaj o swojej pasji.
W Dziale Muzycznym zgromadzono 1300 tyKret, Maria Czubaszek, Elbieta Dzikowska,
Marcin Meller, Micha Ogórek, Katarzyna tuów audiobooków. Mionicy dobrej muzyEnerlich. Promujemy równie twórczo mo- ki maj tu do dyspozycji 7500 pyt CD i DVD,
a take pokan kolekcj – wracajcych do
dych autorów z naszego miasta.
XXI wiek przyniós zmiany zwizane z wy- ask – pyt analogowych. W 2013 r. nasza plakorzystaniem nowych technologii, ale cel pra- cówka zostaa wyróniona certyfikatem „Nocy bibliotekarskiej pozosta ten sam – upo- woczesna Biblioteka” za nowatorskie dziaania
wszechnianie kultury ksiki. Dostarczamy oraz kreowanie przyjaznego miejsca sprzyjanowoci wydawniczych, a take umoliwiamy jcego obcowaniu z kultur. Wyrónienie dokorzystanie z mediów cyfrowych. W bibliote- tyczyo popularyzacji audiobooków. Dzia
ce znajduje si 10 stanowisk komputerowych Muzyczny wspópracuje z oddziaem Polskiez bezpatnym dostpem do Internetu. Czytel- go Zwizku Niewidomych w Wodzisawiu
nicy za pomoc katalogu elektronicznego ksi- i dla czytelników niewidomych lub sabowidzgozbioru mog zamawia i rezerwowa ksi- cych sprowadzane s ksiki mówione z Cenki czy przedua wypoyczenie. Biblioteka ma tralnej Biblioteki PZN w Warszawie. Osoby niestron internetow oraz konto w serwisie Fa- pe no spraw ne uczest ni cz w kon kur sie
cebook. W bogato wyposaonej Sali Multime- „Z ksik mówion na ty” (od 15 lat) oraz
dialnej odbywaj si spotkania literackie, kon- w imprezach integracyjnych – biesiadach muzycznych i spotkaniach koldowych.
ferencje, imprezy okolicznociowe.

Najmodsi to wdziczni, ale i wymagajcy czytelnicy. Dlatego wanie do tej grupy skierowane s
gówne dziaania zachcajce do signicia po ksik. Organizujemy
spotkania z autorami ksiek dla
dzieci. Modzi czytelnicy mieli okazj porozmawia m. in. z Grzegorzem Kasdepke, Joann Olech, ukaszem Dbskim. Wodzisawska
biblioteka znalaza si w gronie nagrodzonych za najlepiej przeprowadzon akcj Caa Polska czyta
dzieciom w roku szkolnym
2011/2012. Dzia dla Dzieci i Modziey regularnie spotyka si
z przedszkolakami na gonym czytaniu w bibliotece oraz Sobotnich
Sztuczkach ze Sztuk, a w soneczne dni odbywa si Czytanie na Polanie. Raz w miesicu czytamy
równie po angielsku, dziki wspópracy ze szko jzykow Helen Doron, a dla najmodszych urzdzamy
teatrzyk obrazkowy – kamishibai.
Ogaszamy okolicznociowe konkursy plastyczne i literackie, realizujemy take projekty dofinansowane ze rodków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, m.in.
„Ksika otwiera nam wiat”. Kadego roku przygotowujemy Ferie
i Wakacje w Bibliotece – zajcia plastyczne, ruchowe, muzyczne i teatralne. W maju bierzemy udzia w Metropolitalnym wicie
Rodziny oraz Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek, a w listopadzie podczas Katowickich Prezentacji Bibliotecznych w Bibliotece lskiej przedstawiamy rezultaty naszych dziaa promujcych
czytelnictwo. Do wszystkich wikszych projektów realizowanych przez bibliotek centraln wczaj si filie, aktywizujc mieszkaców dzielnic i propagujc mod na lektur w lokalnym
rodowisku.
Od lat wspópracujemy z instytucjami w miecie i organizacjami pozarzdowymi. Uroczystoci biblioteczne uwietnia zespó muzyczny
z pobliskiego gimnazjum, na spotkaniach goszcz suchacze Wodzisawskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, szkoy i przedszkola chtnie
bior udzia w prowadzonych tu zajciach
i warsztatach. Znaczcym wydarzeniem by konkurs na opowiadanie kryminalne, którego akcja
dzieje si w Wodzisawiu – ogoszony przez
ksinic oraz Stowarzyszenie Nasz Wodzisaw.
Zbiór wyrónionych opowiada pt. Krymina
wodzisawski. ladami Sherlocka Holmesa
(2009) zosta wydany nakadem biblioteki.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wodzisawiu lskim stara si sprosta wymaganiom i oczekiwaniom kadego czytelnika – od najmodszego do najstarszego. Nasze
haso to „Biblioteka dla Ciebie”, a wic przyjazna, otwarta, nowoczesna i solidna.
Zdjcia: z archiwum MiPBP w Wodzislawiu l.

2014 roku Miejska i PowiaW
towa Biblioteka Publiczna
w Wodzisawiu lskim obchodzi

Biblioteka dla Ciebie
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Wystawa „Anioowo” w Galerii pod Fikusem

AGNIESZKA TATU
EWA WROYNA-CHAUPSKA

Zajcia dla najmodszych – zabawy z chust animacyjn

Piotr Uszok

Sawomir Jezierski

Anna66 Andrzejewska

Arkadiusz awrywianiec
Katarzyna ata-Wrona

ZNAKI
I
TWARZE
MIASTA
Józef Wolny

Aukcja charytatywna
KATOWICE
Zbigniew Sawicz

„Pastelowy
lsk”

Foto. Zbigniew Sawicz

Foto. Zbigniew Sawicz

Po pierwszej, majcej miejsce w 2012 roku aukcji charytatywnej obrazów („lsk i nie tylko”), pomysodawczyni tego przedsiwzicia – mecenas dr Joanna Oarowska postanowia przeprowadzi kolejn, tym
razem pod hasem „Pastelowy lsk”. W 2013 roku do podarowania na rzecz akcji charytatywnej poproszeni zostali fotograficy w duej mierze zwizani z Okrgiem lskim Zwizku Polskich Artystów Fotografików.
Miejscem aukcji byo Centrum, Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Organizatorzy
zgromadzili ponad 23 prace fotograficzne, których autorami byli: Piotr Uszok – prezydent Katowic, mionik
i pasjonat fotografowania, który mia wystaw swoich prac w galerii „Katowice”, Anna66 Andrzejewska, Micha Caa, Zdzisaw Czaja, Zbigniew Dzienyski, Henryk Goik, Arkadiusz Gola, Sawomir Jezierski, Andrzej
Krawczyk (swego rodzaju spiritus movens tegorocznej aukcji), Ireneusz Kos, Katarzyna ata-Wrona, Arkadiusz awrywianiec, Stanisaw Michalski, Krzysztof Nieszporek, Szymon Polaski, Zbigniew Sawicz, Marek
Staczyk, Piotr Wtorski, Marek Wesoowski, Józef Wolny, Józef Wróbel i Mariusz Milkowski.
Zgromadzone fotografie, które w 100 procentach znalazy nabywców (o niektóre sporód nich trwaa
prawdziwie zacita walka), miay nie tylko pokaza lsk kolorowy, inny, ni zazwyczaj funkcjonuje w ogólnopolskich mediach, bo lsk widziany oczami wybitnych fotografików, którzy zawsze podejmuj dialog ze
stereotypami i popularnym obrazem tego regionu.
Kwoty, jakie udao si wylicytowa prowadzcemu aukcj, przeznaczone bya dla dzieci z katowickiego
Domu Dziecka „Zaktek”, dla których to by pikny prezent na wita Boego Narodzenia. W 2012 roku
z aukcji uzyskano kwot okoo 10 tys. z. W 2013 r. zapewne ta kwota zostaa przekroczona.
Wieczór uatrakcyjni pokaz mody modych, dobrze zapowiadajcych si lskich projektantów.
Patronat nad aukcj „Pastelowy „lsk” objli: Marszaek Województwa lskiego, Fundacja Hereditas
Silesiae Superioris i Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.
(wk)

Aukcj wsparo liczne grono przybyych tego wieczoru do CINiBA przedstawicieli lskiego biznesu

Pomysodawczyni aukcji charytatywnych dr Joanna Oarowska z wielkim
wdzikiem zachcaa do hojnoci na rzecz dzieci
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Fot. Mariusz Przygoda
Fot. Mariusz Przygoda

Maestro Kilar przed budynkiem Filharmonii Opolskiej

Maestro Wojciech Kilar

Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego
i doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
(1932-2013)

Fot. Pawe Stauffer

Profesor Anna Nawrocki (Uniwersytet w Dijon) i Maestro Wojciech Kilar
podczas wrczenia tytuu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego

Odszed jeden z najwikszych wspóczesnych kompozytorów polskich i najwybitniejszych twórców muzyki filmowej – lzak ze Lwowa, którego dziea inspirowane przestrzeni sacrum (m.in. Bogurodzica, Angelus) i folklorem
podhalaskim (Krzesany, Kocielec, Siwa mga, Orawa),
rozbrzmiewaj w salach koncertowych niemal caego wiata, wzbudzajc gbokie przeycia estetyczne i entuzjazm
suchaczy. Skomponowa muzyk do ponad 160 filmów
m.in. Wajdy, Kielowskiego, Zanussiego, Kutza i Coppoli.
Czowiek wielkiej wiary, skromny i przyjazny, pozostawi
wiat, który bez jego twórczej obecnoci nie bdzie ju tak
pikny, ale pikno wywodzce si z mioci jakie podarowa
wiatu, pozostanie z nami w salach koncertowych, kocioach i w ogrodzie Dziesitej Muzy. Maestro Wojciech Kilar
by doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego i Honorowym Obywatelem Województwa Opolskiego. Niech
skromne przypomnienie tamtych wydarze bdzie hodem
wobec wielkiego czowieka i artysty, zoonym przez spoeczno samorzdow, akademick, melomanów, muzyków, twórców i animatorów kultury, a take wszystkich wraliwych na pikno mieszkaców lska Opolskiego.

Fot. Mariusz Przygoda

Wojciech Kilar i Tadeusz Róewicz skadaj sobie gratulacje po wrczeniu
tytuów doktorów honoris causa Uniwersytetu Opolskiego – Opole, 10 III 1999 r.
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Wojciech Kilar wpisuje okolicznociowy tekst do Ksigi Honorowych
Obywateli Województwa Opolskiego – Opole, 5 VII 2006 r.

Autograf Wojciecha Kilara – wpis do Ksigi Obywateli Honorowych Województwa Opolskiego

Opolska „Zemsta”
polityczna

JANUSZ WÓJCIK

Laureaci Mostów Dialogu
Po raz drugi na Górze w. Anny wrczono nagrody Mosty Dialogu. Tegoroczne
zote laury otrzymali: arcybiskup senior Alfons Nossol i Kurt Beck, dugoletni premier
Nadrenii-Palatynatu. Prezentujc sylwetk
gocia, marszaek województwa opolskiego – Józef Sebesta, podkreli jego zasugi
na rzecz wspópracy polsko-niemieckiej,
a take fakt, e w 1996 roku podpisywa umow partnersk, pomidzy Nadreni-Palatynatem a Województwem Opolskim, która
do dzi owocuje intensywn wspóprac
w wielu dziedzinach, szeroko rozwijan
równie przez gminy i powiaty partnerskich regionów. W laudacji na cze arcybiskupa Nossola, pose Ryszard Galla, wspomina o jego wielkiej pracy na rzecz dialogu
i pojednania polsko-niemieckiego, a take
o ekumenicznej postawie, otwartej na dialog
z ludmi rónych wiatopogldów i narodowoci. W kategorii instytucji nagrodzono
Centralne Muzeum Jeców Wojennych
w Opolu-ambinowicach. Laureatami pierwszej edycji Mostów Dialogu byli: premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl.
Nagroda przyznawana jest z inicjatywy Domu Wspó pra cy Pol sko -Nie miec kiej
przy wspópracy z Urzdem Marszakowskim
Województwa Opolskiego i Konsulatem
Niemiec w Opolu.
Wigilijne warsztaty instytucji kultury
W aurze zbliajcych si wit, odbyo
si spotkanie podsumowujce cykl szkole
dla dyrektorów samorzdowych instytucji
kultury województwa opolskiego, które
zorganizowano w Opolskim Orodku Doradztwa Rolniczego w osiowie. Pierwszego dnia zaprezentowano temat „Izby Regionalne na obszarach wiejskich jako miejsce
do pielgnowania wielokulturowego dziedzictwa”. Uczestnicy poznali przykady dobrej praktyki, ochrony lokalnego dziedzictwa kul tu ro we go i ani ma cji y cia
spoecznego, na przykadzie izb w osiowie, Zbowicach, Kuniowie, Rozmierzy,
Rudnikach, Gogolinie i Zagwidziu. Nastpnie wzili udzia w warsztatach pla-

Jednym zdaniem

Pocztek nowego roku to czas podsumowa minionego roku. Pomimo problemów
finansowych sfery kultury, zrealizowano
szereg ciekawych przedsiwzi. Jednym
z najbardziej oryginalnych i udanych byo
wystawienie „Zemsty” Aleksandra Fredry
przez Andrzeja Czernika, dyrektora Teatru
Ekostudio i prezydenta Lions Club Opole.
Wpywy ze spektaklu postanowiono przeznaczy na potrzeby dzieci niewidomych i niedowidzcych. Nastpnie zadbano o eksperymentaln obsad, zoon ze znanych
Opolan, ze wiata polityki, samorzdu, nauki i biznesu. Marszaek województwa Józef Sebesta (Czenik), wojewoda Ryszard
Wilczyski (Rejent), europosanka Danuta
Jazowiecka – PO (Podstolina), wiceprzewodniczca Rady Miasta Opola Violetta Porowska – PiS (Klara), pose Tomasz Garbowski – SLD (Wacaw), prof. Stanisaw
Nicieja rektor UO (Papkin), wiceminister
spraw we wntrz nych Sta ni saw Ra ko czy – PSL (migalski), pose Ryszard Galla – Mniejszo Niemiecka (Dyndalski), prezes Górady Cement S.A. Andrzej Balcerek
(Murarz I), wiceprezydent Opola Krzysztof
Kawako (Murarz II). Do podjcia scenicznego wyzwania przekonywa ich sam Karol
Cebula, znany opolski biznesmen, mecenas
kultury i filantrop. Ile by si dao zrobi pro
publico bono dla Opola i regionu, gdyby poza scen, wszyscy tak zgodnie wspópracowali dla dobra miasta i regionu? Reyser
wspólnie z aktorami i ekip techniczn, zadba o wszystkie elementy przedstawienia,
cznie z promocj. Bilety szybko si rozeszy i nadkomplet publicznoci (blisko szeset osób) wypeni widowni Teatru im. Jana Kochanowskiego. Cika praca (tych
na scenie i poza ni) zaowocowaa, i jak niegdy w starych, dobrych czasach, przy podniesionej kurtynie, przy kadym wejciu
brawami witano aktorów. Wszyscy bawili si
znakomicie, zarówno aktorzy jak i publiczno, co dzi nie jest powszechne na polskich
scenach, gdzie czasami wydaje si, e bawi si tylko dyrektor albo reyser (vide:
zdarzenia w Krakowie). Widzowie zgotowali aktorom owacj i po spektaklu licytowali cegy z granicznego muru, który sta
na scenie) oraz prace opolskich plastyków.
Natomiast poza scen, prof. Dorota Simoni des w ro li Py tii opol skiej (prze bra na za wrók), przepowiadaa losy aktorom,
w zbliajcych si wyborach: europejskich,
samorzdowych i parlamentarnych. Ciekawe jakie to byy przepowiednie, po tym jak
Wacaw (SLD) owiadczy si, klkajc
przed Klar (PIS)?. W sumie zebrano 35 tysicy zotych, które przeznaczono na sprzt
dla opolskiego orodka niewidomych. Pokosiem „Zemsty” sta si album opolskiego fotografika – Mariusza Przygody, który
upamitni spektakl i kreacje aktorskie,
na zdjciach niezwykej urody. Podczas
Opolskich Konfrontacji Teatralnych, kilka
miesicy wczeniej, na tej samej scenie, entuzjazm publicznoci, wzbudzia warszawska inscenizacja „Zemsty” (Teatr Polski)
Krzysztofa Jasiskiego m. in. z Sewerynem,
Olbrychskim, Trzepiecisk. Gdyby tak
jeszcze, wszyscy politycy, samorzdowcy, artyci, i widzowie, po wyjciu z teatralnego
gmachu, wzili sobie do serca przesanie
Aleksandra herbu „Bocza”: Zgoda! Zgoda! A Bóg wtedy rk poda!

styczno-artystycznych, podczas których
wraz z instruktorami wykonywali ozdoby
witeczne: bombki, stroiki, oryginalne
kartki witeczne, oraz poznali warsztaty
tradycyjnej sztuki garncarskiej i kowalskiej.
Bogaty program zwieczy uroczysty wieczór wigilijny, podczas którego Barbara Kamiska – czonek Zarzdu Województwa
Opolskiego oraz ks. prof. Piotr Maniurka – diecezjalny duszpasterz rodowisk
twórczych (Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu), zoyli przedstawicielom
instytucji kultury, podzikowania za caorocz n pra c i wi tecz ne y cze nia.
Przy wigilijnym stole przedstawiono róne tradycje i zwyczaje na lsku Opolskim,
zwizane ze witami Boego Narodzenia,
m. in. lskie i kresowe. Wspólne koldowanie poprowadzi zespó wokalny, dziaajcy przy Gminnej Bibliotece Publicznej
w Skarbimierzu.
Drugi dzie szkolenia powicono wspópracy instytucji kultury ze szkoami publicznymi i placówkami owiatowymi. W panelu dyskusyjnym wzia udzia Halina
Bilik – Opolska Kurator Owiaty, która
przedstawia dziaalno swojej instytucji
na niwie kultury i zaprosia do wspópracy
dyrektorów biorcych udzia w szkoleniu.
Orszak Trzech Króli
Z okazji uroczystoci Objawiania Paskiego, po raz pierwszy przez opolsk starówk,
przeszed wielobarwny orszak, któremu
przewodzili trzej królowie – Kacper, Melchior
i Baltazar, jadcy na koniach z darami dla
Dziecitka. Za mdrcami poday tumy
Opolan, w tym gownie rozemiane dzieci
z rodzicami, przebrane za biblijne postacie,
w papierowych koronach, bd ubrane
w charakterystyczne kolory: zielony, czerwony i niebieski. Wród uczestników poda
Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja z przedstawicielami wadz samorzdowych miasta
i województwa. Na trasie pochodu Orszak zatrzymywa si przy kilku scenach, na których
podopieczni Modzieowego Domu Kultury, wystawiali jaseka. Uczestnicy wspólnej
zabawy piewali koldy, a take stawili czoo zemu Herodowi, który chcia przekupi
Mdrców aby nie dotarli do Betlejem. Na koniec pochodu wszyscy dotarli na Rynek, gdzie
na plenerowej scenie koncertowa zespó
„Trzecia Godzina Dnia”. Tysice Opolan
w radosnym pochodzie Trzech Króli oraz odwiedzajcych yw szopk przy kociele w.
Józefa w Opolu-Szczepanowicach, udowodnio, e pomimo komercjalizacji wit Boego Narodzenia, na lsku Opolskim ich trady cja wci jest y wa i wy gry wa
z ogldaniem telewizji i neonami centrów
handlowych.

 W ramach wystawy czasowej „Art déco
na lsku – porcelana i szko” w Muzeum lska Opolskiego zwiedzajcy mogli obejrze eksponaty pochodzce ze zbiorów Muzeum lskiego w Görlitz.
 Modzieowy Dom Kultury w Opolu oraz
Spoeczne Towarzystwo Artystyczne zaprosiy mioników ywego sowa do udziau w finale
Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej – Klubu Zapalonej wiecy.
 Podczas dwudniowej imprezy „Reminiscencje Poezji piewanej – Agnieszka Osiecka”
w Filharmonii Opolskiej wystpili przedstawiciele nurtu piosenki poetyckiej na czele z gwiazdami – Elbiet Adamiak i Mariuszem Lubomskim.
 Wystaw malarstwa „Pozamykane wiata”
Wojciecha Idzika – czonka Zwizku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Uytkowa”, gocia Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

 W Muzeum Wsi Opolskiej na wystawie fotograficznej, zaprezentowano najlepsze zdjcia
konkursowe, ukazujce imprezy folklorystyczne, zorganizowane w ramach polsko-czeskiego
projektu „Hana na lsku, lsk na Hanie”.
 W Centralnym Muzeum Jeców Wojennych w Opolu, odbyo si spotkanie powicone
postaci Róy Bednorz, z udziaem nestorki opolskiego dziennikarstwa i muzealnictwa, laureatki Nagrody im. Karola Miarki.
 Wyjtkowy wieczór pastoraek i kold eglarskich odby si w Filharmonii Opolskiej, gdzie najpikniejsze ballady marynistyczne, folkowe oraz
pieni spod agli, zapiewa zespó Flash Creep.
 Czeska orkiestra Moravska Veselka oraz
Modzieowa Orkiestra Dta „Kaprys” ze linic
wystpiy z koncertami najpikniejszych kold
i pastoraek: polskich, czeskich i midzynarodowych, w kocioach Trójcy witej w Boguszycach
i Matki Boskiej Nieustajcej Pomocy w Opolu – Nowej Wsi Królewskiej.
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ry Art w Londynie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Plakatu w Wilanowie i wielu innych prestiowych muzeach na wiecie i w Polsce.
Z okazji 80. urodzin w katowickim Rondzie
Sztuki odbya si retrospektywna wystawa jego
twórczoci.
Zmar 26 listopada 2013 r. w Warszawie. Wystaw plakatów jego autorstwa, bdc hodem zoonym wielkiemu artycie, otwaro 12 grudnia 2013 r. Muzeum lskie.
(Twórczo Artysty przypomnimy w lutowym wydaniu „lska”)

Portret w pamici
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WIESAWA KONOPELSKA

Biblioteka lska i Filharmonia nagrodzone

Urodzony w Katowicach, w 1931 r., absolwent
Akademii Sztuk Piknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach w pracowni
Józefa Mroszczaka
i malarstwa u prof.
Rafaa Pomorskiego. By absolwentem z dy plo mem
nr 1 Wydziau Grafiki w Katowicach.
Od 1965 roku zajmowa si prac dydaktyczn w Pastwo wej Wy szej
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu jako kierownik Pracowni Grafiki Projektowej.
W 1970 roku prowadzi cykl wykadów dla grafików w Hawanie, w latach 1979-80 na Uniwersytecie w Meksyku, w 1985 roku wykada w Hochschule der Kunste w Berlinie Zachodnim. W 1979
roku zosta przewodniczcym Midzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. W 1994 roku
obj pracowni plakatu na warszawskiej Akademii Sztuk Piknych.
Jeden z najbardziej i najlepiej rozpoznawanych grafików w Polsce i na wiecie. Wspótwórca polskiej
szkoy plakatu, profesor projektowania plakatu
w Akademiach Sztuk Piknych w Poznaniu i Warszawie. Plakacista, grafik, ilustrator ksiek. Autor
m.in. obwolut do znakomitej serii PIW-owskiej
Wspóczesna proza wiatowa. Projektowa te okadki do pyt, kalendarze i znaczki pocztowe. Jako wystawiennik przygotowywa oprawy graficzne dla polskich pawilonów na Midzynarodowych Targach m.
in. w Nowym Jorku, Lipsku, Wiedniu, Casablance
i w Poznaniu. Otrzyma wiele nagród za twórczo
plastyczn m.in. Grand Prix Toulouse Lautrec (Pary), The Hollywood Reporter Los Angeles, Biennale w São Paulo, zote medale na Midzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie i Lahti.
Wspópracowa z miesicznikiem „Ty i Ja”. W listopadzie 2006 zosta odznaczony Zotym Medalem „Zasuony Kulturze Gloria Artis”.
W 1997 roku wierzy otrzyma tytu doktora honoris causa Akademii Sztuk Piknych w Krakowie,
a w 2002 r. Akademii Sztuk Piknych w Katowicach. By czonkiem prestiowej Aliance Graphique Internationale (AIG).
Jego prace znajduj si m.in. w zbiorach Stedelijk
Museum w Amsterdamie, Kunstbiblothek w Berlinie,
Ermitau w Leningradzie, Institute of Contempora-

Nagrod Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano za skuteczne wykorzystanie
rodków z Unii Europejskiej na kultur w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. Uroczysto wrczenia nagrody odbya si 21 na Zamku Królewskim w Warszawie.
Bibliotek lsk nagrodzono statuetk za realizacj w latach 2009-2013 projektu „lska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych”. Zdigitalizowano prawie 27 tys. niezwykle cennych dla
europejskiej kultury obiektów: rkopisów, inkunabuów, starodruków, czasopism, druków ulotnych, grafik, pocztówek, fotografii. Cakowita warto projektu wyniosa 7,2 mln z (wysoko dofinansowania
z Unii Europejskiej – 6,1 mln z, warto rodków budetowych województwa lskiego – 1,1 mln z).
Z kolei Filharmoni lsk nagrodzono za modernizacj i rozbudow historycznego gmachu, których efektem bdzie prawie podwojona powierzchnia uytkowa z now sal kameraln, salami prób
i garderobami artystów, kawiarni i zielonym
ogrodem na dachu dla nowej dziaalnoci. Zabytkowa sala koncertowa zyskuje klimatyzacj i nowy instrument – organy. Obecnie trwaj ostatnie roboty wykoczeniowe. Od 12 listopada trwa monta
organów, pierwsze na lsku budowane w sali koncer to wej. Koszt ca ej in we sty cji wy nie sie
33 137 722 z, z czego 21 327 438 z pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fot. Z. Sawicz

WALDEMAR WIERZY (1931-2013)

Jednym zdaniem

Ju ponad trzy lata temu odszed Henryk Mikoaj Górecki, zaledwie chwil temu, w ostatnich dniach 2013 roku Wojciech
Kilar. Dwaj tytani muzyki ze lska. Nie
do tego, w kocu listopada egnalimy
Waldemara wierzego – te katowiczanina z urodzenia, ale tak jak Górecki i Kilar – artysta wiatowego formatu. Moe
najmniej z Katowicami kojarzony by
wierzy – twórca plakatów, chocia sam
bywa tu a to przy okazji honorów nadanych mu przez Akademi Sztuk Piknych,
której dyplom z numerem 1 trafi wanie
w jego rce, a to witujc 80. urodziny retrospektywn wystaw swoich dzie.
O tej Wielkiej Trójce ju mówimy w czasie przeszym, chocia ich dziea pozostay. Ale nie ma konkretnej osoby, jej niepowtarzalnego charakteru, w otoczeniu której
chtnie przebywalimy, która poprzez sam sw obecno nadawaa okrelonej sytuacji wymiar magiczny. Chwila rozmowy
pozostawiaa niebywae wraenie, a co dopiero moliwo czstych kontaktów, suchania co ma do powiedzenia, poznawanie jej fascynacji. wiat ogldalimy ich
oczyma. Z pewnoci by inny, bogatszy,
przeniknity innym dowiadczeniem, filozofi ycia i twórczoci, innym widzeniem
spraw codziennych – czasem zaskakujco
zwyczajnym.
Brak odczuwamy zawsze poniewczasie – nasi wielcy byli, zdawao si, e bd
zawsze. Mimo wieku, mimo chorób, mimo
niedomaga fizycznych… Raptem znikaj,
egnani przez bliskich, przyjació i tych, którzy tylko znali i kochali ich twórczo. Pozostaje pustka – bo s niezastpieni. Tak, bd nastpni – ale inni, nie Oni. Oni byli
blisko, na wycignicie rki przez lata. Pozostaa pami – cho to nie to samo.
W chwil potem, kiedy odchodz znajduj si ci, którzy staraj si poapa ostatnie
nici, jeszcze gorce, jeszcze nie zasnute niepamici. Tak powstaa ksika z rozmowami o Henryku Mikoaju Góreckim – to
byo w grudniu – wspominalimy tego wielkiego kompozytora, pamitajc o trzeciej ju
rocznicy jego mierci. Autork ksiki zawierajcej rozmowy z najbliszymi, krytykami,
uczniami – wychowankami, muzykologami,
kompozytorami i wykonawcami, zatytuowanej „Portret w pamici” jest Beata Bolesawska-Lewandowska. Pytani mówi o ojcu, mu, przyjacielu, wymagajcym artycie,
profesorze, dyrygencie. Krel portret intymny, zapamitany, ale nie „z pamici”, lecz
zachowany „w pamici”, przypominaj
anegdoty, trudne i wzniose chwile, wyraaj al, e nie zrealizowali tego, co miao wynika z planów koncertowych, rodzinnych,
wyraaj al za nie powstaym kolejnym
dzieem.
Od tego wydarzenia mino zaledwie kilka tygodni. Moe nie trzeba bdzie czeka
trzech lat na podobn ksik o Wojciechu
Kilarze. Sam zdy by w czerwcu na premierze filmu, którego by bohaterem. Dzikowa autorce Violetcie Rotter-Kozerze
i wszystkim pozostaym realizatorom, by pogodny, jak zawsze nieco zaenowany sytuacj,
w której znajdowa si w centrum uwagi.
Henryk Mikoaj Górecki odszed wczeniej. Filmu o sobie nie zobaczy – bo powsta – jak ksika – wtedy, kiedy on kolejn symfoni pisa na niebiaskie chóry
i orkiestr.

Zbiory Archidiecezji Katowickiej
w Muzeum lskim
Muzeum lskie w Katowicach oraz Archidiecezja Katowicka podpisay umow na przekazanie
w depozyt zbiorów sztuki sakralnej zgromadzonych
w Muzeum Archidiecezjalnym. Kolekcja w istotny sposób wzbogaci wystaw lskiej sztuki sakralnej, która bdzie jedn ze staych ekspozycji prezentowanych w nowej siedzibie Muzeum lskiego.
Idea przekazania w depozyt muzealny zbiorów
sztuki sakralnej zrodzia si na pocztku 2012 roku. Zamiarem obu stron – Archidiecezji Katowickiej i Muzeum lskiego – jest potrzeba upowszechnienia podstawowych wartoci historii, nauki
i kultury narodowej i regionalnej, ksztatowania
wraliwoci poznawczej i estetycznej oraz umoliwienie publicznego dostpu, zapewnienie waciwych warunków zabezpieczenia i konserwacji
obiektów sztuki sakralnej bdcych wasnoci
i w gestii Archidiecezji Katowickiej.
Poczenie obu zbiorów na zasadach depozytu,
nawizuje do historii powstania tego zbioru, który

 Gimnazjum Nr 7 w Siemianowicach lskich
w 10-lecie istnienia otrzymao sztandar i imi Antoniego Halora – zwizanego przez cae yciem
z tym miastem znakomitego artysty malarza
i grafika, filmowca i publicysty.
 Muzeum Miejskie w Siemianowicach lskich zapraszao na wystaw twórczoci suchaczy
Akademii Muzealnej.
 Gala operowa „Verdi Wagner”, podczas
której zostay zaprezentowane najznakomitsze
arie i utwory tych dwóch kompozytorów, miaa miejsce 14 grudnia w Operze lskiej w Bytomiu.
 Do koca stycznia w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach mona oglda wystaw
„W cechowni, w chodniku, w sercu. wita Barbara w górnolskich kopalniach”.
 Pi tradycyjnych, robotniczych dzielnic
lskich miast (Katowice – Bogucice, witochowice – Lipiny, Zabrze-Zaborze, Ruda lska
– Chebzie, Bytom – Bobrek oraz aktorzy Teatru
Bezpaskiego byli bohaterami fotograficznej
opowieci autorstwa Bartomieja Barczyka i scenografki Magorzaty Bulandy zrealizowanej
w ramach projektu Centrum Scenografii Polskiej

„Spektakl w obiektywie” i prezentowanej na wystawie w Muzeum lskim.
 W cyklu koncertowym „Kaja Danczowska
prezentuje” zorganizowanym przez Instytucj
Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
w Studio Polskiego Radia Katowice z utworami
Schumanna i Brahmsa wystpili obok znakomitej skrzypaczki Aneta Dumanowska (altówka),
Bartosz Koziak (wiolonczela) i Justyna Danczowska (fortepian).
 Z kolei podczas koncertu IPiUM Silesia
w MDK „Koszutka” w Katowicach wystpili Pawe Konik (bas-baryton) i pianista Piotr Banasik.
 Solistka Opery lskiej w Bytomiu, Opery
Wrocawskiej, laureatka wielu konkursów wokalnych w Europie bya solistk koncertu „Wieczór
z Czajkowskim” w Muzeum Archidiecezjalnym
w Katowicach.
 Równie w Muzeum Archidiecezjalnym
koncertowa wiolonczelista Adam Krzeszowiec,
który wykona utwory Chopina, Róyckiego,
Szymanowskiego, Wikomirskiego i Bacewicz.
 W galerii „Katowice” Okrgu lskiego
ZPAF mona byo oglda wystaw, bdc plonem konkursu „Katowice w obiektywie 2013” or-

ci gówki od szpilki. Dubla to zabieg konserwatorski, którego celem jest wzmocnienie osabionej
struktury póciennego podobrazia, poprzez przyklejenie odpowiednio dobranej tkaniny na odwrocie obrazu. Stó próniowy pozwala na równomierne oraz
bezpieczne dla warstwy malarskiej sklejenie elementów, dziki regulacji nacisku i temperatury. Wszystko to byo moliwe dziki przyznanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dofinansowaniu. Pierwszym eksponatem, przy którym rozpocznie prace konserwator dzie sztuki bdzie
obraz „Krajobraz z akweduktem” Charlesa Mackie.
„Tajemnice pracowni” w fotografii
Biblioteka lska oraz Zwizek Polskich Artystów Fotografików Okrg lski byy organizatorami promocji albumu fotografii Arkadiusza awrywiaca „Tajemnice pracowni”, która odbya
si 20 grudnia 2013 w Bibliotece lskiej. Zgromadzenie materiau zdjciowego zajo Arkadiuszowi awrywiacowi pi lat.

Na pamitkowej fotografii artyci sportretowani przez A. awrywiaca.
Nagrody Marszaka za 2013 r.
w dziedzinie kultury

Spotkanie w Benedyktynce: (od lewej) prof.
Jan Malicki dyrektor B, Arkadiusz awrywianiec
i Henryka Wach-Malicka.

W 2013 roku laureatami Nagrody Marszaka
Województwa lskiego w dziedzinie kultury
za rok 2013 zostali modzi twórcy: Bartosz Kokosiski – za osignicia w dziedzinie plastyki, Patrycja Somczyska – za osignicia w dziedzinie
muzyki i Szczepan Twardoch – za osignicia
w dziedzinie literatury. Za upowszechnianie
i ochron dóbr kultury nagrody odebrali: Jerzy Kuczera – za upowszechnianie sztuki aktorskiej,
Stanisaw Janicki – za upowszechnianie sztuki filmowej, ucja Staniczek – za upowszechnianie edukacji regionalnej.
Nagrody artystyczne Marszaka Województwa
lskiego trafiy do Arkadiusza Kubicy – za osignicia w dziedzinie muzyki, Katarzyny Sobaskiej-

ganizowanego przez Miasto Katowice i ZPAF, a fotografie wyrónionych autorów znajduj si w kalendarzu promujcym miasto w 2014 roku.
 Do poowy lutego w Muzeum Historii Katowic
goci wystawa „lska Szkoa Plakatu” prezentujca bogaty i niezwykle interesujcy dorobek kilkudziesiciu artystów nalecych do krgu tzw. lskiej szkoy plakatu, a otwiera j Józef Mroszczak – jeden
z zaoycieli w 1947 r. i pierwszych pedagogów katowickiej uczelni artystycznej, a obok niego pojawiaj
si nazwiska m.in. Waldemara wierzego, Tadeusza
Grabowskiego, Tomasza Jury, Michaa Klisia, Marka Mosiskiego, Romana Kalarusa, Mariana Oslislo,
a take twórców modego pokolenia – Piotra Kossakowskiego, Moniki Starowicz, Sebastiana Kubicy.
 Akademia Muzyczna w Katowicach oraz Muzeum
Organów lskich byy organizatorem V Midzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Organy na lsku”
z udziaem znawców przedmiotu i wirtuozów tego instrumentu m.in. prof. Juliana Gembalskiego (Katowice), Wadysawa Szymaskiego prof. AM Katowice, Petra Koukala (Opava), Jarosawa Stpowskiego (ód).
 W Galerii Szyb Wilson mona byo oglda wystaw najlepszej fotografii prasowej w konkursie
BZWBK Press Foto2013.

 160 zdj wykonanych przez najwybitniejszych
polskich fotografików ostatnich kilkudziesiciu lat, m.
in. Hanemana, Hartwiga, Krynickiego, Rolke, Plewiskiego, agockiego, Nowaka, Wantucha czy Beksiskiego, sporód których wielu specjalizowao si w fotografowaniu nagiego ludzkiego ciaa, kolekcji artysty
fotografika Jerzego Pitka mona byo oglda w galerii Szyb Wilson w Katowicach.
 Na wystaw „Akt w polskiej fotografii” oraz Georgii Krawiec „Oczy Boga” zaprasza katowicki ZPAF.
 W konkursie Najlepsza Przestrze Publiczna nagrodzono otoczenie szybu Prezydent oraz lskie Midzyuczelniane Centrum Edukacji i Bada Interdyscyplinarnych w Chorzowie, a take Modernizacj
dawnej dyrekcji Huty Zabrze i Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach lskich.
 Wystaw autorsk „Romowie s wród nas”
znakomity lski fotoreporter Arkadiusz Gola pokaza w Kamienicy Artystycznej w Grodzisku Wielkopolskim.
 W Rybniku mona byo obejrze wystaw fotografii Marii liwy „Homo Gemini”.
 W Klubie Dobrej Ksiki Biblioteki lskiej ksik Andrzeja Sosnowskiego pt. „Stare piewki. Sze godzin lekcyjnych o poezji” nominowan do nagrody l-

Fot. A. Gola

Fot. Tomasz ak/BP

Fot. Muzeum Górnolskie
w Bytomiu

Muzeum Górnolskie w Bytomiu zakoczyo projekt tworzenia Pracowni Konserwacji Dzie Sztuki specjalizujcej si w konserwacji i restauracji malarstwa
i rzeby polichromowanej. Pracownia wyposaona
zostaa w nowoczesne urzdzenia konserwatorskie poczwszy od jednego z wikszych w aglomeracji lskiej próniowego stou do dublau obrazów na pótnie (2,5 x 1,5 m), a skoczywszy na pdzelku
do uzupenie ubytków warstwy malarskiej wielko-

Nagrod w dziedzinie literatury odebra Szczepan Twardoch.
Biegnijcie do szopki
W lskim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum 30 listopada ub. roku odbya si premiera sztuki Edmunda Wojnarowskiego „Biegnijcie do szopki” w reyserii Krystiana Kobyki, ze scenografi Andrzeja
Czyczyy. Przedstawienie zrealizowane w konwencji widowiska koldowego, z charakterystycznymi
dla tego gatunku postaciami Diaba, Anioa, Heroda czy mierci, wykorzystuje tradycyjne obrzdy
zwizane ze witami Boego Narodzenia.
Jak na tego typu inscenizacj przystao, przenikaj si w niej dwa plany sceniczne – aktorski i lalkowy (drewniane lalki wyrzebi Bogdan Cygan).
Warto zwróci uwag na obecno na scenie ludowego instrumentarium (m.in. burczybasów i diabelskich skrzypiec), które tworzy niejako trzeci plan
widowiska. Kompozytor i autor opracowania muzycznego kold, Pawe Sikora wzbogaci nagranie
muzyki „ciek dwikow” wykonywan przez
aktorów-muzykantów na ywo. To duy atut tego
„Koldariusza na Boe Narodzenie i Trzech Króli” (jak brzmi podtytu scenariusza).
Sztuka Edmunda Wojnarowskiego powstaa
w 1998 r. na zamówienie Polskiego Teatru dla Dzieci „Imagination” w Londynie; tam te wystawiono
j po raz pierwszy. Dwa lata póniej odbya si premiera na deskach naszego teatru. Teraz mamy okazj przypomnie t inscenizacj w nowej wersji.
W rolach Koldników wystpili Marta Popawska, Grzegorz Eckert i Jacek Popawski, jako
Muzykanci zagrali – Aleksandra Zawalska i Piotr
Janiszewski.
Fot. Tomasz Zakrzewski
/Teatr Ateneum

Pracownia Konserwacji
w Muzeum Górnolskim

-Strzakowskiej i Marcelego Sawiskiego – za osignicia w dziedzinie scenografii, Laury Paweli – za osignicia w zakresie sztuk wizualnych.
Wyrónienia wrczyli – marszaek Mirosaw Sekua i wicemarszaek Aleksandra Gajewska. Wczeniej, w ramach sesji konserwatorskiej „Zabytki przemysu i techniki”, wrczono nagrody w dziedzinie
konserwacji zabytków. Uroczysto odbya si 28
listopada br., w Kopalni „GUIDO” w Zabrzu. Nagrody Marszaka Województwa lskiego za wybitne osignicia w dziedzinie konserwacji zabytków
otrzymali: Zbigniew Jakubina – w kategorii inwestor, Adrian Poloczek – w kategorii wykonawca.

W cigu tego czasu odwiedzi – czsto parokrotnie – pracownie 28 artystów malarzy, grafików,
rzebiarzy. A wszystko, jak mówi autor podczas
spotkania – zaczo si od rozmowy z Wiktorem
Ostrzokiem – twórc wielu wspaniaych witray.
Kolejni artyci i kolejne pracownie – czsto zrzdzeniem losu bd przypadku znajdoway si
w tym, a nie innym miejscu. I tak trafia do artystów rónych pokole, sporód których wielu
na co dzie fotografowa dla potrzeb rodzimej gazety – „Dziennika Zachodniego”. S wic w tym
albumie obok siebie Maciej Bieniasz i Zbigniew
Blukacz, Zygmunt Brachmaski i Katarzyna Gawrych – Olender, Jerzy Handermander i Ksawery Kaliski, Marian Oslislo, Maiusz Paka i Witold Paka, Jacek Rykaa, Ferdynand Szypua i Aleksandra
Telka-Budka, Ireneusz Walczak. Jest te Erwin
Sówka – posta absolutnie wyjtkowa w artystycznym wiecie lska.
Pokosiem pracy bya najpierw wystawa fotografii w Bibliotece lskiej, a kolejnym etapem publikacja – album „Tajemnice pracowni”. Sowem
wstpnym, jak i notami o twórczoci artystów opatrzya cao Henryka Wach-Malicka,
Wydawc albumu jest Wydawnictwo Naukowe
„lsk”, a publikacj wspara finansowo Biblioteka lska.
Arkadiusz awrywianiec urodzi si w 1967 roku w Opolu. Jest absolwentem opolskiej Wyszej
Szkoy Pedagogicznej. Fotoreporter w „Dzienniku Zachodnim”, od 2009 roku uczy reportau w Policealnej Szkole Fotograficznej „FOTOEDUKACJA”, czonek ZPAF. W 2011 i 2013 roku by
stypendyst Marszaka Województwa lskiego
w dziedzinie kultury.
Swoje prace wystawia m.in. w Muzeum lskim, Bibliotece lskiej, Galerii Szyb Wilson, Galerii Rondo Sztuki.
Fot. A. Gola

niegdy tworzy cao. Caa bowiem kolekcja cile zwizana jest z pocztkiem dziaalnoci Muzeum
lskiego i jej pierwszym dyrektorem Tadeuszem
Dobrowolskim. Bya wówczas gromadzona z wielkim zaangaowaniem i pietyzmem, jako element kultury górnolskiej, duchowe dziedzictwo Górnego
lska i wiadek religijnoci ludnoci tego regionu.

ski Wawrzyn Literacki przedstawi dr Grzegorz Jankowicz.
 Pita edycja imprezy organizowanej przez Biuro Regionalne Województwa lskiego „lskie
w Brukseli” rozpocza si 26 listopada koncertem jazzowym „What a beautiful world” w wykonaniu Lothara Dziwoki z zespoem, a ponadto pokazano film
„Pita pora roku” w reyserii Jerzego Domaradzkiego praz wystaw najlepszych prac cyfrowej fotokreacji nadesanych na konkurs CYBERFOTO 2013 organizowany przez Regionalny Orodek Kultury
w Czstochowie.
 W Bibliotece lskiej otwarta zostaa wystawa
„Wielki zapomniany. Arcybiskup ormiaski Józef
Teodorowicz (1864–1938) – wybitny polski kapan
i m stanu” w 75. rocznic mierci kapana.
 W Muzeum Miejskim w Tychach otwarta zostaa wystawa „O ucyjach, betlejkach i Herodach. Obrzdy i zwyczaje okresu zimowego w Tychach i okolicy”, a poprzedzio to wydarzenie Spotkanie z Tradycj
pt. „Siemieniotka, makówki, moczka. Przedwigilijny
kurs gotowania”.
 „Kubik&Cerazy” to tytu wystawy grafiki cyfrowej Magdaleny Kubik i plakatów Dariusza Cerazego
w Miejskim Domu Kultury „Poudnie” w Katowicach.
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Zamek, paace i gruzy
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MARIA SZTUKA

Dworzec w Maczkach
Moe dziki Zbigniewowi Biaasowi
stacja Granica (obecnie dworzec Sosnowiec Maczki) znów powrócia do ask
i to nie tylko na amach „Korzeca”.
Ostatni przystanek na Drodze elaznej
War szaw sko -Wie de skiej Kró le stwa
Polskiego lata wietnoci ma ju dawno
za sob. aden pocig relacji Jaworzno
Szczakowa – Dbrowa Górnicza Zbkowice ju si tu nie zatrzymuje i mao kto
wie, przechodzc obok zabitego deskami budynku, e przed ponad stu laty
w niezwykle eleganckich, bogato zdobionych apartamentach zatrzymywa si tu
car Rosji. Zdawa by si mogo, e
wkrótce stacj spotka los podobny pobliskiej komorze celnej, która zmienia
si w kup gruzu. Tymczasem na pocztku grudnia rozstrzygnity zosta przetarg
na remont dachu dworca. W dalszej
per spek ty wie prze wi dzia ne s pra ce
zwizane z przywróceniem linii jej pierwotnych parametrów technicznych oraz
wymiana infrastruktury, czyli urzdze
sterowania ruchem kolejowym, sieci
trakcyjnej, systemu zasilania i wszystkich
to rów. Czy by za by tek dwi ga si
z upadku?

Fot. Witold Kociski
Dworzec Sosnowiec Maczki.

Bdziskie podziemia
XIV-wieczny Zamek w Bdzinie jest
jedn z najwikszych atrakcji turystycz-
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Które z miast moe poszczyci si teatrem
starszym ni ono samo? Zapewne niewiele.
Kiedy w 1902 r. Sosnowiec otrzyma prawa
miejskie, liczba jego mieszkaców przekraczaa 60 tysicy. Spoeczno posiadaa
wasna pras, rozwinit sie lecznictwa,
w tym szpital i kolebk kultury, jak by istniejcy ju od 5 lat Teatr Zimowy (otwarty
6 lutego 1897 r.) Ten niewielki budynek
w centrum miasta stanowi zaledwie cz
planowanego przez jego inicjatora hrabiego Renarda kompleksu, w skad którego
wej miay Teatr Zimowy, Hotel Saski, Teatr Letni. Wprawdzie 15 lipca 1897 r. otwarto w pobliskim parku Teatr Letni ale przetrwa on zaledwie do I wojny wiatowej,
podczas której zosta rozebrany i spalony. Nigdy nie doczeka si repliki. Projekt architektoniczny Karola Steczkowskiego ograniczy si wic tylko do jednej czci, która
przetrwaa do dzisiejszych czasów. Teatr kilkakrotnie zmienia sw nazw – od 1920 roku by to Teatr Polski, od 1927 – Teatr Miejski a od 1955 niezmiennie – Teatr Zagbia.
Miasto zawdzicza swój rozwój saksoskim
i rosyjskim przedsibiorcom, którzy wykorzystali znakomite pooenie grodu nad rzekami Czarn Przemsz, Bia Przemsz i Bryni c oraz skrzy o wa nie dróg ko lei
Warszawsko-Wiedeskiej i Iwangorodzko-Dbrowskiej. Nic wic dziwnego, e inwestujc
w rozwój gospodarczy bogaci fabrykanci nie
szczdzili grosza na budow paaców i okazaych rezydencji. O ile po wietnie prosperujcych zakadach wókienniczych, kopalniach i hutach niewiele pozostao, o tyle
przetrway niektóre pereki architektoniczne.
Na ich zburzenie socjalistycznym urbanistom
zabrako (na szczcie!) czasu. Zupenie bez
powodu zrównano z ziemi Dom Czterech
Kupców, gmach kina Udziaowego (potem
Zagbie), restauracj i kawiarni „Savoy”
a take stojce opodal domy kolejowe… nie
pozosta po nich nawet kamie, podobnie, jak
po zburzonej w 1938 r. cerkwi w. Mikoaja
Cudotwórcy, jednym z najpikniejszych zabytków kultury prawosawnej. Pami o nich
przechowuj stare pocztówki i zdjcia.
Spumy jednak kurtyn zapomnienia
na to, co zgino bezpowrotnie i cieszmy si
tym, co ocalao. A jest si czym chwali. Pikny eklektyczny paac Franza i Emmy Schönów
(1903, obecnie siedziba sdu), neobarokowy
paac Ernsta Schöna (1885 r., obecnie mieci si w nim Muzeum), redniowieczny Zamek Sielecki (zagocio tu Sosnowieckie Centrum Sztu ki-Za mek Sielecki), Ba zylika
katedralna (1899 r.), której wntrza zdobi polichromie Wodzimierza Tetmajera i Henryka Uziemby, neoklasycystyczny Dworzec
Gówny, zbudowany wg projektu woskiego architekta Henryka Marconiego (niestety cz
zabytku posza pod mot w kocu lat 60.),
wczesnoklasycystyczny Paacyk Mieroszewskich (1790 r. siedziba Pracowni Konserwacji Dzie Sztuki), neogotycki Kocióek Kolejowy (1862 r.), neorenesansowa dawna Szkoa
Realna, póniej znane Liceum Ogólnoksztacce im. S. Staszica a do niedawna siedziba
Uniwersytetu lskiego, neorenesansowy paac Henryka Dietla, odrestaurowany przez
Ew i Stanisawa Jerzego Kulisiów obecnie
przeksztaci si w centrum artystyczne, cerkiew prawosawna pw. .. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii (1889 r.). To tylko pocztek listy cennych i wartych ocalenia budowli.
W ubiegym roku z listy unikatowych zabytków znikna komora celna w Maczkach
(dawna Granica). Miejmy nadziej, e to ostatni niszczycielski „zabieg kosmetyczny”.

nych Zagbia. Kusi swym urokiem nieodmiennie o kadej porze roku. Szczególnie przyciga latem, kiedy na dziedzi cu od by wa j si m.in. tur nie je
rycerskie. Nowym magnesem bdzie
zapewne zrewitalizowane Wzgórze Zamkowe, udostpnione w poowie 2013 r.
Najwiksz jednak niespodziank, która czeka na goci w Bdzinie s podziemia i moliwo zwiedzania niedokoczo nej nie gdy bu do wy schro nów
przeciwlotniczych. 400 m podziemnych
ko ry ta rzy kry je nie jed n ta jem ni c.
Wkrótce zagoszcz tam wystawy tematyczne, zamontowane zostan take specjalne ekrany. Podczas weekendu w poowie grudnia odwiedzio podziemia
ponad dwa i pó tysica goci.
Laury dla najlepszych
w Dbrowie Górniczej
Mog poszczyci si nie tylko sukcesami w dziedzinie twórczoci artystycznej, komisja docenia równie dziaalno
upowszechniajc kultur i promowanie
Dbrowy Górniczej na forum krajowym
i midzynarodowym. Laureatami nagród
za rok 2013 zostali: zaoyciel i lider kabaretu DNO Jarosaw Cyba, plastyk Dariusz Kostecki, artystka intermedialna
Marta Frank, pianistka Katarzyna Hajduk-Konieczna, artystka pracujca w szkle
Kalina Baka oraz malarz Bartosz Kokosiski.
Grand Prix konkursu Al Legro.
Tribute to Szpilman
8 grudnia w Sali Koncertowej przy Zespole Szkó Muzycznych im. J. Kiepury w Sosnowcu odby si fina trzeciej
edycji konkursu Al Legro. Tribute to
Szpilman. Gociem honorowym bya
wdowa po kompozytorze Halina Szpilman. Jury w skadzie: Krystyna Proko,
Kuba Badach, Pawe Sztompke oraz
Ewa Zug przyznao Grand Prix Kamilowi Franczakowi (adept w chorzowskim
Teatrze Rozrywki) za wykonanie utworu pt. „Tych lat nie odda nikt”. Jury nie
przy zna o pierw szej na gro dy, dru ga
po w dro wa a ex aequo do Jo an ny
Raczyskiej i zespou Mango Kolektyw,
trzecia równie ex aequo do Malwiny
Kaliskiej i Michaa Szafraca. Jurorzy
zdecydowali ponadto przyzna wyrónie nie An nie Ros sie. Do kon kur su
w tym ro ku zgo si o si 34 wy konawców.

 2 grudnia w Miejskim Klubie im. Jana
Kiepury w Sosnowcu odby si wernisa „Sowo i obraz”, na której zaprezentowano obrazy
i fotografie Grupy Plastycznej Relacje. Wernisaowi towarzyszya muzyka zespou Natural
Mystic Akustycznie, inspirowana poezj Juliana Tuwima.
 4 grudnia w Sosnowieckim Centrum Sztuki- Zamek Sielecki odby si XI Turniej Oratorski pod hasem: I miech niekiedy moe by nauk, kiedy si z przywar, nie z osób natrzsa.
(I. Krasicki, „Monachomachia”).
 13 grudnia w Domu Kultury w Kroczycach
w „Wieczorze gitarowym” wystpili: Dariusz Kosiski i Marcin Cyzowski.
 16 grudnia w Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu gocia Dorota Lanton z brawurowym kabaretowym varietes „Mio w Paryu”, raczc
publiczno najpikniejszymi utworami z repertuaru Edith Piaf, Jacquesa Brela, Juliette Gre-

co, Charlesa Aznavoura, Josephine Baker, Carli
Bruni…
 17 grudnia w Paacu Kultury Zagbia w Dbrowie Górniczej otwarta zostaa wystawa „Witaj
Sowacjo” powicona 20. rocznicy powstania Republiki Sowackiej, wspóorganizatorem wystawy
jest Instytut Sowacki z siedzib w Warszawie.
 W cyklu „Muzyczne pitki” 27 grudnia
w Muzeum Saturn w Czeladzi wystpia Regina Gowarzewska-Griessgraber z przyjaciómi.
W repertuarze znalazy si popularne arie operetkowe, operowe i musicalowe.
 29 grudnia w parafii w. Archanioów Michaa, Gabriela i Rafaa w Czeladzi odby si
Koncert witeczny w wykonaniu studentów
Akademii Muzycznej w Katowicach.
 29 grudnia w Sali Koncertowej Zespou
Szkó Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu wystpia Krystyna Proko z towarzyszeniem Energy Band’u.

Poetyckie przyspieszenie

Modzieowy Chór Mieszany „Ave
Sol” Biel skie go Cen trum Kul tu ry
pod kierunkiem Leszka Pollaka dziaa ju ponad 30 lat. 20 padziernika 2013 r. bielszczanie odnieli jednak trudny do powtórzenia sukces.
Pod czas XXXIII Ogól no pol skie go
Konkursu Chórów a Capella Dzieci
i Modziey w Bydgoszczy otrzyma
gówn nagrod – Zoty Kamerton,
a ponadto Puchar Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Puchar
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej, na gro d spe cjal n pre ze sa Za rz du
Gównego Polskiego Zwizku Chórów i Orkiestr oraz nagrod specjaln Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.
Zaoyciela i dyrygenta chóru „Ave
Sol” Leszka Pollaka uhonorowano nagrod specjaln Ministra Edukacji
Narodowej. Bielski chór wypiewa
Zoty Kamerton i Puchar Ministra
Edukacji Narodowej po raz pierwszy
ju w roku 1997. Leszek Pollak zdecydowa si wyjecha do Bydgoszczy
z obecnym zespoem, gdy uzna, e
je go pod opiecz ni po now nie re pre zentuj wysoki poziom.

Chór „Ave Sol” pod kierunkiem Leszka Pollaka w cigu ostatniego trzydziestolecia zdoby
wiele nagród w Polsce i zagranic.

Wielki format
Bielska Galeria rodowisk Twórczych prezentowaa w grudniu wysta-
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JAN PICHETA

Kamerton dla chóru Pollaka

Fot. ARC

Jerzy Kronhold ma w Bielsku-Biaej nadal spore grono wielbicieli swego talentu.
Zarówno w czasie wakacyjnego spotkania
w Ksinicy Beskidzkiej, jak i zimowej prezentacji jego wierszy w Krakowskim Salonie Poezji (7 grudnia w Galerii Bielskiej
BWA) zgromadzio si kilkadziesit osób,
które w gbokim skupieniu wysuchay
utworów cieszyskiego poety oraz saksofonisty Marcina upaskiego.
Jerzy Kronhold nie by dotd poet podnym. Od ksikowego debiutu („Samopalenie” w 1972 r.) wyda zaledwie sze tomów
wierszy. Miewa okresy kilkunastoletniego
milczenia. Mio do poezji dzieli jednak
z innymi pasjami – bibliofilstwem, reyseri, dziennikarstwem, dziaalnoci administracyjn i spoeczn oraz dyplomacj – które nie pozwalay mu odda si wycznie wierszopisarstwu. Dopiero gdy
przed dwoma laty – przechodzc na emerytur – zakoczy sw misj konsularn
w Ostrawie, jego pisarstwo nabrao tempa.
Jest teraz do rzadkim – jak sdz – przykadem poety, który nie tylko pisze coraz wicej, ale i coraz lepiej! Pozby si bowiem,
obecnych w pierwszych jego tomach, natrtnych wyrae dopenieniowych, które eksploatoway jeszcze wczeniejsze pokolenia
poetyckie. Zacz upraszcza i kondensowa
form wiersza, i czciej stosowa zestawienia, aczkolwiek nie uciek od animizacji, któr operuje w sposób mistrzowski. Erudycja
byego antykwariusza pozwolia na przywoywanie z niezwyk dezynwoltur bardzo
rónorodnych realiów – poczwszy od historii i polityki, poprzez biologi, literatur, kino, muzyk, sztuk, sport, a na cieszyskiej
ojcowinie skoczywszy. Wyglda na to, e
Jerzy Kronhold jest obywatelem wiata zakorzenionym gboko w cieszyskiej ziemi.
– Duo bocianów / i coraz mniej Polaków
/ w Ligotce Kameralnej / wkrótce ju tylko
deszcz / pynnie przeczyta / kamienne aleksandryny / wykute w dialekcie ojczystym /  
na cmentarzu / za Olz – powiada poeta
w wierszu „W Ligotce Kameralnej”. Z okien
domu na rozlegym pucowskim paskowyu
wida jednak nie tylko agodne stoki Czantorii, brudne dymy trzynieckiej huty czy szczyty Jaworowego i Ostrego, za którymi rozsiada si Ligotka Kameralna. Tu za ni wanie
otwiera si kluczem dzikich gsi „wicona
ksiycem” Brama Morawska, która kusia zawsze przyszych zbiegów, wagantów „nicych
o duchach Lutecji i o mozaikach w San Vitale”. Brama wiedzie do ogrodów kultury.
Ubiegoroczny tom Jerzego Kronholda
„Epitafium dla Lucy” (Seria Poetycka „Zeszytów Literackich”) – obszernie cytowany zarówno przez artystów Teatru Polskiego
na czele z Jadwig Grygierczyk, jak i samego poet w czasie Krakowskiego Salonu Poezji – stawia cieszyskiego twórc w pobliu
nowofalowych kolegów – Juliana Kornhausera, Adama Zagajewskiego czy Ryszarda
Krynickiego, z którymi tworzy burzliwe ycie artystyczne ju w latach 60. minionego wieku. Mao kto dzi pamita, e toczyo si ono
szczególnie wartko w… piwnicy paacu Larischów pod obecn Cafe Muzeum w Cieszynie, w której bywali przed niemal pówieczem
poeci legendarnej grupy „Teraz”.
Wierz, e poetyckie przyspieszenie Jerzego Kronholda ujawni jeszcze gbsze pokady jego talentu, moe nawet na miar duchów Lutecji czy San Vitale. W kocu
od czasów Schengen przez Bram Morawsk mona ju swobodnie przej. Jest stale dla wszystkich otwarta.

w pn. „Grafika – zblienia”. Gównymi dzieami ekspozycji byy linoryty
laureatki Grand Prix Midzynarodowego Triennale Grafiki Joanny Piech, która zaprosia do wspópracy kilkunastu
twórców oraz studentów prowadzonej
przez ni pracowni grafiki artystycznej w Instytucie Sztuki w Cieszynie.
Jak twierdzi szef galerii, bielski twórca Piotr Czadankiewicz, ostatnie dziesi cio le cia przy nio sy cy fry za cj
w wielu dziedzinach ycia. Rozwój
technik druku zaowocowa pojawieniem si grafik wielkoformatowych,
oferujcych nowe moliwoci i efekty. Tradycyjne techniki równie signy po due powierzchnie, które wymagaj mudnej, wielogodzinnej pracy
nad jedn matryc. Wystawa preferowaa dziea wykonane technik linorytu. Niektóre grafiki imponoway drobnymi, pracochonnymi strukturami.
Oprócz dzie Joanny Piech grafiki
przedstawili: Damian Chomontowski,
Magdalena Czajka, Dorota Czerwonka, Justyna Mikusz, Lidia Niemczyk,
Natalia Pawlus, Anna Stefanik, Katarzyna Szawiska, Hubert Tereszkiewicz, Dorota Trojan, Joanna Walusiak,
Magorzata Wrzeszcz i Krystian elazo. Jak zapewnia Piotr Czadankiewicz, ekspozycja zainicjowaa pokazy
rónych dziedzin grafiki, dziki którym
bdzie mona pozna bliej rónorodne techniki i tajniki tej osobistej dyscypliny sztuki.
Bez Zotej Wiey
Trzynasta edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego „O Zot Wie Piastowsk” nie wyonia laureata…
Zotej Wiey. Srebrn Wie Piastowsk uhonorowano mod poetk Magorzat Kierat ze witochowic. Brzow Wie Piastowsk przyznano
zna ne mu na uczy cie lo wi i po ecie
z Dbnicy Kaszubskiej Jerzemu Fryckow skie mu. Na gro d sta ro sty cie szyskiego za utwór gwarowy otrzyma poeta, tumacz i prozaik Stanisaw
Malinowski z Cieszyna. Nagrod burmistrza za tekst o Cieszynie uhonorowano Mariana Makul z Rudy lskiej. Pozostae nagrody otrzymali:
Grze gorz So bod nik z So snow ca,
Adam Wierzbicki z Duek w województwie lubuskim, a take Monika
Michaek z Istebnej.

 W grudniu w Galerii Bielskiej BWA wystawiano pokonkursowe prace XLI Biennale Malarstwa Bielska Jesie.
 7 grudnia artyci Teatru Polskiego w Bielsku-Biaej zaprezentowali premierowy spektakl
„Biaego maestwa” Tadeusza Róewicza
w reyserii Joanny Zdrady.
 W listopadzie i grudniu w Bielsku-Biaej odby si cykl imprez powiconych 50. rocznicy powstania w Studiu Filmów Rysunkowych pierwszego filmu o Bolku i Lolku w reyserii Wadysawa Nehrebeckiego.
 W grudniu Ksinica Beskidzka prezentowaa wystaw pn. „wiat Anioów Stanisawy
Tomczyk” – artystki z odygowic.

 6 grudnia w Ksinicy Beskidzkiej odbya si
promocja Kalendarza Beskidzkiego AD 2014
pod red. Jana Pichety i Kuchni lska Cieszyskiego Emilii Koder pod red. Heleny Dobranowicz.
 20 grudnia w MDK w Czechowicach-Dziedzicach odbya si kolejna edycja Krakowskiego Salonu Poezji pn. „Zimowa opowie” pod kierownictwem artystycznym Barbary Bielaczyc.
 Do 10 stycznia potrwa w Galerii Akademickiej ATH wystawa prac absolwentów bielskiego
„Plastyka” pt. „Spotkania 6”.
 Wydawnictwo Buffi wznowio cieszcy si
duym powodzeniem album Piotra Keniga
i Wojciecha Kryskiego „Podró w czasie”, wydanego po raz pierwszy w 2011 r.
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równie efekt podróy do Toskanii, by raczej
metaforyczn opowieci o opuszczonych
budynkach i potrzebie znalezienia wyjcia. Due wraenie wzbudzay take labirynty, a wród
nich Przerwany cig komunikacji.

Benefis Andrzeja Kalinina
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Spotkania z monodramem

Koncert dla Heinricha Alta
Z okazji wita Uczelni 13 grudnia honorowym profesorem AJD zosta Heinrich Alt,
politolog i germanista, midzynarodowy ekspert w zakresie rynku pracy, a Instytut Muzyki dedykowa mu wieczorny koncert w filharmo nii, w któ rym oprócz fil har mo ni ków
wystpili pracownicy oraz studenci instytutu.
W pierwszej czci muzycy pod dyrekcj Moniki Woliskiej zaprezentowali Koncert fortepianowy G-dur op. 58 Ludwiga van Beethovena (Barbara Karakiewicz – fortepian) oraz
Koncert podwójny na dwie orkiestry smyczkowe, fortepian i koty Bohuslava Martin (Robert
Gawroski – fortepian, Andrzej Michalak – koty). Utwory tak róne pod wzgldem stylistyki oraz czasu powstania budoway atmosfer
wita i spotkania akademickiej spoecznoci.
Drug cz poprowadzi Lesaw Podolski
i bya ona utrzymana w nastroju Boego Narodzenia. Chór Instytutu Muzyki AJD, przygotowany przez Przemysawa Jeziorowskiego, przypomnia polskie i wiatowe koldy,
a partie solowe zapiewaa Katarzyna Suska-Zagórska (sopran) oraz czstochowianin Artur Janda (baryton). Na scenie wystpili take solici oraz zespó Instytut Muzyki AJD.
Specjalnie dla gocia honorowego przygotowano koldy niemieckie.
Koncert by okazj do zaprezentowania
wirtuozostwa pedagogów oraz edukacyjnej
cieki adeptów i dostarczy zgromadzonej publicznoci wielu wrae.
Podróowanie wielowymiarowe
W listopadzie i grudniu w Sali lskiej MGS-u Marek Przyby, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zaprosi czstochowian na wystaw Podróe wyobrani. I cho
wie le z pre zen to wa nych prac po wsta o
pod wpywem rzeczywistych wypraw, jej tytu podkrela take wszelkie zmiany mentalne i wiatopogldowe artysty. Zwiedzajcy mogli zobaczy obrazy powstae po 2005 r.,
a nalece do cykli: Podró, Labirynt samotnoci, Labirynt, Poliklinika oraz cyklu najnowszego Rozmowy w jaskiniach de Demoiselles.
ywymi kolorami artysta opowiedzia swoje wraenia z podróy, pokaza podziwiane zabytki, zapamitane w sposób syntetyczny widoki, istniejc obok siebie nowoczesno
i tradycj – Wielka pocztówka ródziemnomorska, Dom Apolla, Dwie areny, witynia zdegradowana. Pojawiy si równie konfrontacje z mitami rozpowszechnionymi w kulturze
ródziemnomorskiej: Dom Marsjasza czy
Marsjasz w krainie Apolla. Cykl Poliklinika,
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15 grudnia z okazji 80. urodzin pisarza
Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” przy wsparciu Wydziau
Kultury, Promocji i Sportu Urzdu Miasta
zorganizowao w Teatrze im. Adama Mickiewicza benefis, nad którym patronat
honorowy obj prezydent Czstochowy,
Krzysztof Matyjaszczyk.
Andrzej Kalinin urodzi si wprawdzie
w Jdrzejowie, ale to wanie z Czstochow zwiza swoje dorose ycie. Obecnie
mieszka w Kusitach, wci aktywnie uczestniczc w kulturalnym yciu regionu. Jubilat debiutowa w 1983 roku w „Arce”,
podpisujc swoje opowiadanie pseudonimem
Antoni Tuchowski, potem wspópracowa
z „Arcanami” „Dekad Literack”, parysk „Kultur” oraz pras lokaln; by aktywnym felietonist, krytykiem literackim
i teatralnym, a take animatorem ycia
kulturalnego (przez lata organizowa w Ratuszu spotkania z wybitnymi czstochowianami). Jest równie czonkiem PEN Clubu
i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz
laureatem m.in. Nagrody im. Czesawa Miosza. Czytelnikom Kalinin znany jest przede
wszystkim jako autor ksiek: „…i Bóg o nas
zapomnia…” (1993), „Las wokó” (1995),
„W cieniu zych drzew” (2000), „Ze sztambucha starego komucha” (2009), „…a ycie jak rzeka…” (2010), „Opowieci o wicie i zmierzchu” (2011), które obecnie s
wznawiane z okazji trzydziestolecia debiutu pisarza w ramach dziaa Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W czasie spotkania rozmow z autorem
prowadzi dyrektor teatru, Robert Dorosawski. By tort, ale przede wszystkim niekoczce si yczenia. Jubilat tryska humorem; wierszem opowiada o dwóch
Kalininach, którzy tocz w nim walk, ze
swad przytacza anegdoty ze swojego ycia, m.in. o mioci prababki do carskiego generaa Aleksieja i stryjecznym dziadku, syn nym pi lo cie i kon struk to rze
radzieckim, który zosta nagrodzony zotym medalem na wystawie w Europie.
W czasie benefisu Kalinin podpiewywa,
a take debiutowa jako aktor w skeczu
z Magorzat Marciniak i Adamem Hutyr, odgrywajc rol maomównego ma.
Wspomnienia przerywane byy fragmentami spektaklu „Hemar w chmurach”
(re. Piotr Machalica), prezentacj utworów Jubilata (Iwona Chouj piewaa,
a Antoni Rot czyta opowiadanie). Na scenie pojawili si take: Marta Honzatko,
Agata Ochota-Hutyra, Waldemar Cudzik
oraz Maciej Pótorak.
Gratulacjom i yczeniom nie byo koca. Zastpca prezydenta miasta, Jarosaw
Marszaek, wraz z przewodniczcym Rady
Miasta, Zdzisawem Wolskim, wrczyli Jubilatowi medal Merentibus, na scenie pojawi si take starosta powiatu czstochowskiego, Andrzej Kwapisz. Przyjaciele
literaci – Wiesaw Wyszyski, Zbisaw Janikowski, Wodzimierz „Grabocha” Grabowski, a take Olga Wiewióra, powieciopisarka oraz redaktor naczelna „Galerii”,
czstochowskiego magazynu literackiego,
oprócz ycze ofiarowali mu równie wiersze.
Teatr by wypeniony, a publiczno
bawia si doskonale. Na zakoczenie
czci oficjalnej odpiewano wspólnie
„Sto lat”, a potem jeszcze dugo rozmawiano w foyer.

Ju po raz szósty w miesicach jesiennych
(listopad – grudzie) Teatr from Poland zaprosi wszystkich zainteresowanych sztuk teatru
na Ogólnopolski Przegld Monodramów „42200”. Zaczo si 3 listopada La malcastreé,
z którym przyjecha znany dobrze w naszym
miecie Edward Gramont (aktorka Adriana
Bol); kolejne spektakle: Kim jest Wiera Gran
(Marta Andrzejczyk; re. Janina Tomaszewska), Kalina (Jagoda Rall), Od przodu i od tyu (Mateusz Nowak, re. Stanisaw Miedziewski). Autorzy na podstawie adaptacji
powieci oraz biografii budowali spektakle
wane i aktualne.
Poza konkursem przypomniano zwyciski
monodram z ubiegego roku Ptaki spadaj Adama oniewskiego oraz Porady dobrego wojaka Szwejka Wojtka Kowalskiego. Ostatniemu
pokazowi konkursowemu towarzyszya wystawa fotograficzna Senior i seniorita.
Gala odbya si 15 grudnia. Gówn nagrod otrzyma spektakl Kalina, opowiadajcy
o yciu czstochowianki Kaliny Jdrusik.
Fotograficy o Czstochowie
Do koca minionego roku w Sali Reprezentacyjnej Ratusza mona byo oglda pokonkursow wystaw Klimaty Czstochowy. Jurorami organizowanego po raz ósmy spotkania
byli: Wojciech Barczyski, Maciej Kuro
(fotoreporterzy), Sawomir Jodowski (ROK),
Marta Frey i Tomasz Kosiski (plastycy,
czonkowie grupy FRiKO). To oni sporód 885
prac 145 autorów zakwalifikowali do wystawy 52 zdjcia 29 autorów. W tym roku nie
przyznano Grand Prix.
W kategorii Fotografia Klimatyczna zwyciya Karolina Miechowska (Wzdu kanau Kohna), drugie miejsce zaj Marcin Opaczyski (Soce nad Czstochow), trzecie
– Wojciech Domagaa (Architektura). W kategorii Fotografia Reporterska gówn nagrod przyznano Katarzynie Pawlik za fotoreporta wyAUTYZMowany, drug – Marcinowi
Jdryce (Akrobata), trzeciej nie przyznano. Wyrónienia otrzymali: Iwetta Gintowt-Paprocka, Przemysaw Skoczylas, Karolina Kpka,
Dariusz Baranowski, Klaudia Oboza, Zofia
Langier oraz Jarosaw Respondek.
W konkursie wzili udzia przedstawiciele
rónych pokole. Na wystawie znalazy si prace artystów doskonale rozpoznawanych: Leszka Pilichowskiego (fotografia klimatyczna
Dzieci oraz reporterska Poszukiwacz), Magorzaty Kozakowskiej (Prawie wity), Grzegorza Skowronka (zdjcie Kibic otrzymao wyrónienie specjalne Michaa Legierskiego,
tegorocznego laureata Grand Press Photo), Sebastiana Adamusa (Santo subito), ale obok nich
pojawiy si nazwiska nowe. Najwikszym odkryciem bya na pewno 10-letnia Karolina Miechowska.

 W filharmonii wystawiono widowiska baletowe: Królewn niek Opery lskiej w Bytomiu oraz Dziadka do orzechów Spoecznej
Szkoy Baletowej w Czstochowie.
 W CPM odbyo si kolejne spotkanie ze
sztuk performatywn, tym razem gocili: Hubert Wiczyk, ukasz Trusewicz oraz grupa
MONster HUrricane WIhajster.
 W Filharmonii Czstochowskiej odby si
koncert Zespou Pieni i Taca „Czstochowa”
z okazji jubileuszu 35-lecia.
 W Akademii im. Jana Dugosza miaa
miejsce debata zorganizowana przez Pracowni
Komparatystyki Kulturowej Dowiadczenie re-

ligijne w rzeczywistoci zsekularuzowanej; punktem wyjcia sta si film Michaa Tkaczyskiego Ksiyc to yd.
 w OPK Gaude Mater odbya si promocja
albumu Szlak Reszków; redaktorem publikacji
jest Robert Kpa (prezes Fundacji im. Reszków)
a autorem zdj wspóczesnych miejsc i zdarze
Zbigniew Burda;
 w Klasztorze na Jasnej Górze Wydzia
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowa spotkanie Kielowski czyta Dekalog, z okazji 25. rocznicy powstania filmu;
go ciem spe cjal nym by Krzysz tof Za nussi.

JACEK SIKORA

Otworzyli Muzeum
Jerzego Trzanowskiego
Wielkim witem dla ewangelików z polskiej i czeskiej czci lska Cieszyskiego,
a take ze Sowacji, bya w ostatni niedziel grudnia uroczysto otwarcia Muzeum Jerzego Trzanowskiego w Trzanowicach. yjcy na przeomie XVI i XVII wieku pastor
ewangelicki i pisarz religijny, autor wanego
kancjonau „Cithara sanctorum”, urodzi si
wprawdzie w Cieszynie, ale z Trzanowic pochodzia jego rodzina.
Wstg przed Muzeum przecili biskup lskiego Kocioa Ewangelickiego A.W. Jan Wacawek, wicehetman województwa morawsko-lskiego Martin Sikora i wójt Trzanowic Jan
Tomiczek. Wczeniej wszyscy oni wraz z wiernymi wzili udzia w uroczystym naboestwie
w miejscowym kociele ewangelickim.
Naboestwo rozpoczo si o godz. 9.00,
prowadzi je pastor trzanowickiego zboru KEAW, Tomá Tyrlík, którego wspomaga m.in. ks.
Marek Londzin, proboszcz zaprzyjanionej
parafii Kocioa Ewangelicko-Augsburskiego
w polskim Dzigielowie. Zabrzmiay pieni Jerzego Trzanowskiego po polsku, czesku i sowacku w wykonaniu dziewczcego zespou
„Melodie”, miejscowego parafialnego chóru
mieszanego oraz Lucii i Pavlíny Tomiczek.
Na skrzypcach zagraa Urszula Klus, na fortepianie – Magdaléna Tyrlíková a na organach Rút
Tomanová. Kazanie wygosi bp Jan Wacawek.
W uroczystoci wzili te udzia m.in.:
Vladimír Fereník z parafii ewangelickiej ze
sowackiego Liptovskiego Mikuláa (w tym
miecie Trzanowski zmar w 1637 r.) oraz
Zbyek Ondeka, dyrektor Muzeum Ziemi Cieszyskiej w Czeskim Cieszynie, które wspomagao trzanowiczan przy budowie i zagospodarowaniu trzanowickiej placówki muzealnej.
Na realizacj tego przedsiwzicia gmina
i miejscowy zbór otrzymay wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego „Przekraczamy granice”.
Jazzowy Adwent w Avionie
Jako jazzow „wigilijk” potraktowali ostatnie w tegorocznym Adwencie spotkanie w cze-
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W polskiej telewizji TVN zakoczy si
wanie serial „Przepis na ycie”, w którym moglimy oglda – w roli czeskiej
kucharki Aldony, zaolziask aktork
Izabel Kapias. Pochodzca z Olbrachcic aktorka, na co dzie dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Orowej, nie zniknie
jednak z telewizji. Zdradzia nam, e pojawi si w gonym serialu „M jak mio”.
– Troch mi al „Przepisu na ycie”... Na pocztku grudnia by emitowany ostatni odcinek serialu, ogldalimy
go wszyscy razem na takiej piknej uroczystoci w studio. Ale dla mnie z tym serialem przygoda z polsk telewizj si nie
koczy. Zaproponowano mi prac w bardzo popularnym serialu „M jak mio”, który leci ju od trzynastu lat. Moja posta ma si pojawi w tym serialu
po raz pierwszy w odcinku 1039. Mam
nadziej, e bd ten odcinek oglda
take widzowie nad Olz – mówi Iza Kapias w wywiadzie w zaolziaskim „Gosie Ludu”.
Aktorka wcieli si na maym ekranie
w posta Maryli, policjantki z wydziau
kryminalnego, koleanki Tomka Chodakowskiego, którego gra w serialu Andrzej
Mynarczyk. – Jak si jednak ta moja rola rozkrci, jak bdzie wyglda scenariusz kolejnych odcinków z moim udziaem, na razie trudno powiedzie. Producenci serialu zapewnili mnie ju jednak,
e moja przygoda z „M jak mio” mogaby potrwa co najmniej dwa lata – informuje moda olbrachciczanka. Odcinek
z jej udziaem obejrzymy na przeomie
stycznia i lutego.
Izabela Kapias pojawia si czasami
i w czeskich projektach, m.in. w TV Nova. Zagraa w serialach „Ulice”, „Ordinace v rové zahrad”, „erna sanitka”
lub filmach „Vechno nejlepí” i „Experti”. Teraz ma wystpi w serialu kryminalnym „Expozitura”.
Obecnie zaolziaska aktorka pracuje
jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Orowej. Ale jest te piosenkark.
Bierze m.in. udzia w dwóch projektach
muzycznych w Polsce. – Pierwszy to
„Karin Stanek”, w którym piewam piosenki tej wspaniaej polskiej piosenkarki. Drugi natomiast to „Prywatka 60. pl”
i mia on premier w maju w Raciborzu,
miecie rodzinnym mojej mamy. Uwaam,
e chodzi o fajny projekt, w którym bior udzia z Agnieszk Babicz, Joachimem
Perlikiem i Dariuszem Niebudkiem oraz
orkiestr Big4Band. piewamy najwiksze polskie przeboje lat 60. i 70. ubiegego wieku: Czesawa Niemena, Czerwonych Gitar, Maryli Rodowicz i wielu innych. Mnie za, jako osob dobrze znajc jzyk czeski, namówiono, ebym
zapiewaa w tym programie dla polskiej
publicznoci take czeskie piosenki,
na przykad Heleny Vondrákovej. To ciekawa propozycja estradowa i kiedy bdziemy gra na lsku Cieszyskim
na pewno zaprosz take zaolziask
publiczno – dodaje Izabela Kapias.

skocieszyskiej Kawiarni i Czytelni Avion/Noiva mionicy muzyki synkopowanej z obu
brzegów Olzy. Na wystaw swoich zdj
„Twarze cieszyskiego jazzu / Tváe tínského
jazzu” / zaprosi ich w pitek 20 grudnia Marian Siedlaczek, prezes Zaolziaskiego Towarzystwa Fotograficznego, muzyk jazzowy,
perkusista gonej w swoim czasie nad Olz
kapeli ORSO.
– Panowie na moich zdjciach s bardzo
wdzicznymi modelami, poniewa w ich obliczach odzwierciedla si cay „baga” tego
wiata – mia si, otwierajc pitkowy wernisa Marian Siedlaczek.
O autorze wystawy i zwizkach fotografii
z jazzem mówi Jerzy Pustelnik. – Przy ogldaniu tych zdj stwierdziem trzy rzeczy: znakomita fotografia, wietne wiato, a przede
wszystkim tchn one wprost jazzem – podkreli Pustelnik, sam parajcy si „fotografi jazzow”. – Generalnie jednak, wszystkie zdjcia
zwizane z jazzem powstaj gównie na koncertach. A tam fotografujcy s w zej sytuacji.
Nie wolno wnie aparatu na koncert, a jak si
go ju wniesie, mona robi zdjcia przez
pierwsze pi minut, i to bez flesza. W dodatku mamy ograniczone moliwoci ruchu – artowa.
– Marian mia inn, komfortow sytuacj – zaznaczy jednak Pustelnik. – Zaprosi
muzyków do siebie i sam ich ustawia tak, jak
potrzebowa. On kierowa wiatem, nikt nie
odbiera mu aparatu, mia sporo czasu. Dziki temu powstay zdjcia jazzmanów, jak
gdyby wyrwanych ze swojego naturalnego
koncertowego rodowiska. Z tych zdj jednak nadal czujemy jazz, widzimy, e ci ludzie
t muzyk kochaj. I to jest najwaniejsze
– stwierdzi Jerzy Pustelnik.
Wernisa uwietniy jazzowe standardy,
które zagraa kapela Jazz Q, tym razem z harmonijkarzem Tomaszem Lasot. Wystaw
jazowych fotografii mona teraz oglda
w Avionie do 20 lutego 1014 r.
Fot. Jacek Sikora

Zaolzianka zagra
w „M jak mio”

Marian Siedlaczek (z prawej) wita mioników
jazzu na wernisau. Z lewej harmonijkarz Tomasz
Lasota.

 Teatr Lalek „Bajka” w sobot 14 grudnia
witowa jubileusz 65-lecia. Zespó, który wyda
z okazji swoich urodzin barwny almanach, wystawi podczas uroczystoci przedstawienie
„Pójdmy wszyscy do stajenki” w reyserii Marii Míkovej.
 „Narodzenia czas wraca” to tytu pyty, któr na dwa tygodnie przed Boym Narodzeniem
nagra Polski Chór Mieszany „Collegium Canticorum”. Krek zawiera siedemnacie utworów
i stanowi swoisty przekrój kold wiata.
 Od pierwszego wtorku 2014 r. w Domu
PZKO w Jabonkowie mona uczestniczy w spotkaniach osób, które pragn bliej zapozna si
z chrzecijastwem i jego podstawami wiary. Spotkania bd si odbywa we wtorki, od 7 stycznia do 18 marca, a organizuje je zaolziaski oddzia Szkoy Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”.
 Ksinica Cieszyska zorganizowaa
20 grudnia spotkanie promocyjne powicone regionalnym kalendarzom na rok 2014. Wród zaprezentowanych almanachów znalaz si m.in. Kalendarz lski wydany przez Zarzd Gówny PZKO.
 Prof. Daniel Kadubiec wybitny badacz kultury ludowej i jzyka lska Cieszyskiego ode-

bra na grudniowej sesji Rady Powiatu Cieszyskiego gratulacje z okazji otrzymania tytuu
Honorowego lzaka Roku.
 W Nawsiu i Jabonkowie wkrótce dziaa bdzie Muzeum Wojskowoci lska Cieszyskiego. To wynik poczenia dwóch inicjatyw: Archiwum Historii Wojskowoci lska Cieszyskiego,
mieszczcego si w Jabonkowie oraz kolekcji pojazdów wojskowych braci Czudków z Nawsia.
 14 grudnia kilkaset pa z obu stron Olzy
wzio udzia w sobotnim I Kongresie Kobiet lska Cieszyskiego. Jego gomi byy m.in.
Wanda Nowicka, marszaek Sejmu RP, oraz
Grayna Bernatowicz, ambasador RP w Republice Czeskiej.
 „Collegium Iuvenum”, chór Gimnazjum
Polskiego w Czeskim Cieszynie, wystpi 11
grudnia na spotkaniu opatkowym w Senacie RP.
Dla marszaka Bogdana Borusewicza oraz senatorów z caej Polski zapiewa koldy polskie oraz
dwie obce „Cich noc” i „Adeste fideles”.
 W Ksinicy Beskidzkiej w Bielsku-Biaej
po raz pierwszy zostao zaprezentowane wznowienie kultowej ksiki dla gospody z caego regionu – „Kuchni lska Cieszyskiego” Emilii Koder.
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Anegdoty
HENRYKBZDOK
orzystajc z pogodnej sonecznej jesieni, ruszyem z Pani na spoK
tkanie Kotliny Kodzkiej i Sudetów, obecnych mi widokowo od dziecistwa w miejscowoci mego urodzenia, z górki Starzykowego pola.

Meta zostaa cile okrelona i wioda tak by móc ponownie odwiedzi niegdy widziane miasta. Otmuchów do nich nie nalea,
ale widoczna z dala imponujca fasada kocioa parafialnego pw. w
Mikoaja i Franciszka Ksawerego zachcaa do odwiedzin.
Zatrzymalimy si na chwil, obeszlimy centrum wokó odrestaurowanego renesansowego ratusza, obejrzelimy zadbany koció.
Reszta, czciowo post peerelowskiej zabudowy nie dawaa powodu do jej podziwiania, na domach odaca emulsyjna – niegdysiejszy podstawowy element przed pierwszomajowych restauracji. Pstryk,
pstryk i dalej...
Paczków, otoczony murami ale pamitny nam z gospody w 1981,
w której chciano mnie pobi za bezzasadne i bezczelne danie ksiki
zaale po niedojedzonym obiedzie.
Jest fajnie bo sonecznie, niewiele si tu robi, sennie.
A potem przez cichy czeski Jawornik do Bystrzycy, ponownie
po pó wieku.
Chodz ulicami, które pamitam, lokalizuj wspomnienia, odrestaurowany Rynek, barwny; cieszy i zachca do patrzenia. Chwalc
przemiany w rozmowie z tubylcami, syszymy:
– A to dziki naszej Pani Burmistrz...
Tej samej przeciw której protestowali po jej wyborze.
– A bylicie Pastwo w Ratuszu, prosz tam zajrze.
Obchodzimy cae miasto i patrzymy zza rzeki na pitrzce si za ni
miasto.
Stoj w miejscu w którym miaem sztalug i malowaem,
pidziesit lat temu na plenerze krakowskiej Akademii Sztuk
Piknych. Bylimy tu pod piecz profesora Siweckiego, którego lepiej poznaem na wieczorku zapoznawczym. A byo tak, siedlimy
przy dugim stole, na kocu którego sta profesor i przemawia. Ja
pod stoem miaem ustawione na pododze korki kupione na odpucie, co profesor koczy zdanie – naciskaem na korek i wystrzaem
bisowaem. Pierwszy raz, profesor przerwa, popatrza w nasz stron
i kontynuowa... Kiedy huknem trzecim korkiem, Siwecki przerwa, podszed i grzecznie poprosi mnie o wydanie amunicji.
A potem byo zwyczajnie, skoczyo si przemówienie, stao si
gwarno i pilimy wino gdy z korytarza dolatyway znów kolejne
strzay. Chciaem pozna konkurenta i wyszedem zobaczy.
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Na korytarzu przed ustawionymi rzdkiem moich korków, sta profesor i wyzwala je obcasem...
Na tym plenerze z Katowic byem z Frankiem Kakiem, grafikiem
i dzi znakomitym aranerem wystaw.
Mieszkalimy w szkole, z kup kolegów, z tak kup rónych
przywar, nawyków i zachowa.
Byy robocze way twórcze, co od rana do wieczora haroway
w plenerze, podrywacze co ubiegali si o wzgldy miejscowych nadobnic, byli koneserzy win siarkowanych, turyci acy po okolicy i zwiedzacze miejscowego muzeum filumenistycznego przy fabryce zapaek, leserzy wylegujcy si na basenie miejskim i bya jedna koleanka z grzyw rudych wosów, któr nie tylko z tego powodu zwalimy Lwic.
Lwica najlepiej czua si w stadzie, w stadzie Romów, których sprowadzaa na ogromny szkolny strych, gdzie zamieszkaa odcinajc
si od reszty plenerowego towarzystwa.
Schodzili si wieczorami Cyganie z kapel i tam przez noc dzikie uprawiali swawole, tak dzikie, e dudniy stropy i hutay si lampy nad nami.
Wywalalimy korki wkadajc drut w gniazdka, by pohamowa
tace nad naszymi akncymi snu ciaami, zmczonymi rónymi
dziennymi czynnociami.
Zeli si i Franek, przy niadaniu Lwicy wygarn:... „jak Pani
tak moe”...
– Ale, Franciszku dlaczego do mnie mówisz tak oficjalnie? – rzeka Lwica.
– Bo – odpowiedzia Franek – mówienie do Pani per Ty, uwaam
za zbyt humanitarne.

* * *
ala Parkowa, któ jej nie zna, z prawej strony ulicy KociuszH
ki – wiea spadochronowa, z lewej ona, stoi tak od 1922 roku.
Dzi maa w porównaniu z nowymi obiektami, dawniej gocia wiel-

kie imprezy handlowe, sportowe, koncertowe i jakiej tam jeszcze.
Tu upublicznia si jazz...
W hali wystpia orkiestra Glena Millera pod batut Raya
McKinleya, byy Peter Sisters i Edy Cotton (namiastka Louisa), byy

Wybory Jakich tam Miss, byli Przybylski i Rokita peerelowi pierwsi konferansjerzy z polsk odmian woskiej imprezy hazardowo estradowej „Lascia o Radoppia”, by take pierwszy publiczny striptiz z awari wiata w wanej chwili.
W latach osiemdziesitych, kiedy imprezy kulturalne i kulturopodobne przej Spodek próbowano tu w utworzonym atelier krci filmy... Szkoda, bo moe zmarnowano szans na powstanie tu
Polywood, niejedna Marylin by si znalaza, a reyserów te tu mielimy.
Hala od lat powojennych suya take imprezom o charakterze
spdów politycznych.
Przy „obsudze propagandowej” zatrudniano studentów plastyków.
Pod koniec lat czterdziestych studiowa w tutejszej Wyszej Szkole Sztuk Plastycznych Waldemar wierzy – dzisiejszy orze plakatu polskiego i jeden z najsynniejszych absolwentów tej uczelni.
Wtedy to poderwa chatur zlecon przez Komitet Wojewódzki
Ówczesnej Partii. Mia wykona 20 transparentów o jednobrzmicym
tekcie: „Rce precz od Korei”.
Pracowa ca noc w Hali Parkowej, zmczony po skoczonej pracy zdrzemn si na krzeseku pod cian w oczekiwaniu na przedstawiciela zleceniodawcy.
– Co za bawan... obudzi go podniosy ton wypowiedzi – towarzysza Jakiego.
– ... a tu jestecie... wy, student wyszej uczelni nie potraficie pisa po polsku, co nie wiecie, e „Rce” pisze si przez „”,
wstydcie si dwadziecia razy ten sam bd, odpowiecie wy nam
za to.
Waldemar popatrza na Towarzysza i nic nie mówic wyj z kieszeni pomit kartk maszynopisu, na której pod piecztk Komitetu byo napisane: „Rence precz od Korei – wykona sztuk 20”.
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nr 2 s. 7.
NALIWAJKO J.: Zero. Gdynia 2013. Rec.: B. Widera:
Krótko o ksikach. nr 5 s. 64. (nota recenzyjna).
NOWOSAD J.: Czarny Chevrolet. Olkusz 2013. Rec.:
B. Nowicka: Chevroletem na wstecznym. nr 6 s. 61.
PANIEWSKI W.: Hotel Platon. Katowice 2012. Rec.:
W. Turant: Niech was strzee Historia. nr 2 s. 74.
PILCH J.: Wiele demonów. Warszawa 2013. Rec.: M.
Siedlaczek-Mikoda: W Wile rzdz demony. nr 7-8 s. 91.
ROWLING J. K.: Trafny wybór. Przek. A. Gralak. Kraków 2012. Rec.: M. Siedlaczek-Mikoda: Zwyczajne angielskie miasteczko. nr 3 s. 77.
SVERAK Z.: Ucieszki Cieszka. Tum. D. Dobrew. Warszawa 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 7
s. 96 (nota recenzyjna).
TWARDOCH Sz.: Morfina. Kraków 2012. Rec.: J. Bielawa: By albo nie by W. Kemannem. nr 2 s. 72.
WILK M.: Lotem gsi. Warszawa 2013. Rec.: D. Kozowski: Szukanie mdroci. nr 6 s. 60.
WILK P.: Lalki w ogniu. Warszawa 2012. Rec.: R. Ziora-Krysa: Kabhi, ku, gham. nr 4 s. 76.
WROSKI M.: 366 dni Bajdoy i Bajgóra. Kraków 2013. Rec.: A. Urgacz: Rok okrgy z Bajdo i Bajgórem. nr 5 s. 59.

OSSOWSKA N.: Skuwka (III nagroda w konkursie
„lski Szekspir”). nr 6 s. 30-32. Rys. W. uka.
PICHETA J.: Kto odkopie listy? (Listy Tomasza Manfreda Bruella do Tomasza Manna). nr 3 s. 84.
POLEWIAK A.: Pod lup dbrowskiego czogu. Spotkania poetyckie (Dbrowska Grupa Poetycka). nr 1
s. 54, fot.
SIKORA J.: Nagroda dla Renaty Putzlacher (Nagroda
translatorska „Literatury na wiecie”). nr 9 s. 74.
–: Rafa Wojaczek po czesku (Wydanie poezji R. Wojaczka w jzyku czeskim). nr 3 s. 86.
SZTUKA M.: Gniewni i ambitni (II. edycja ogólnopolska konkursu literackiego „lski Shakespeare”). nr 6
s. 29, fot.
SZTUKA M.: Ksika towarzyszy mi wszdzie (Literackie fascynacje prof. Teresy Kowalskiej). nr 3
s. 54-55, fot.
(msz) [Maria Sztuka]: Wiesaw Myliwski laureatem miesicznika „Kraków” nr 7-8 s. 30, fot.
TURANT W.: Dom Kossaków (Górki). nr 7-8 s. 18-20,
fot.
WANIEK H.: Dlaczego lsk…? (lsk w yciu i twórczoci). nr 2 s. 5, fot.
–: Dlaczego lsk…? (5) (Wilhelm Szewczyk). nr 6
s. 41, rys.
(B. W) [Bogdan Widera]: 14. Katowickie Spotkanie Literackie. nr 1 s. 11, fot.

HISTORIA I KRYTYKA LITERATURY.
JZYKOZNAWSTWO

GRUSZKA-ZYCH B.: Klucze do Wojciecha Kilara. Z…,
poetk i dziennikark, laureatk Nagrody im. Macieja
ukasiewicza rozm.: B. Widera. nr 3 s. 46-47, fot.
KORUSIEWICZ M., SZCZAWISKI M. M.: Rejon
znacze. O poetyckiej modoci w Katowicach rozmawiaj… nr 6 s. 8-10, fot.

– Artykuy. Przyczynki. Felietony.
Sprawozdania –
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BERETA K.: lsk jako przestrze (w literaturze, w kulturze). nr 9 s. 9-11
DUTKA E.: Julia Hartwig dzieciom i o dzieciach.
nr 10 s. 28-29, fot., rys.
FOX M.: Najdusze przemówienie (Wspomnienie
o Mroek Festiwal 1990). nr 9 s. 15-16, fot.
F. N. [Feliks Netz]: TOPOS (Dwumiesicznik literacki Towarzystwa Przyjació Sopotu). nr 1 s. 7.
KOSISKI K.: Przymierze soli (Poezja Mariana Kisiela). nr 12 s. 22-24.
KONIECZNA M.: Z miasta królów do Królewskiej Huty – czyli jak to z Portem Poetyckim byo (Chorzowski
Festiwal Poezji). nr 6 s. 58, fot.
KONOPELSKA W.: O „Anegdotach” Henryka Bzdoka.
nr 6 s. 70.
KOTKOWSKA J.: Powiatowska i inni (35. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Powiatowskiej. Czstochowa, 23-24 XI 2012). nr 1 s. 85.
MIODEK J.: „A od O pochodni (Samogoski nosowe
w polszczynie). nr 1 s. 59. Cykl „lska ojczyzna polszczyzna”.
–: Gidle (Nazwy topograficzne). nr 12 s. 65. Cykl „lska ojczyzna polszczyzna”.
–: „Leciaa do Siedloka na robota” (Formy archaiczne
w wypowiedziach uczestników konkursu „Po naszymu, czyli po lsku”). nr 5 s. 47.
–: My s tukej! (lskie formy czasownikowe). nr 4
s. 63. Cykl „lska ojczyzna polszczyzna”.
–: Przedsia (gwara lska). nr 7-8 s. 50. Cykl „lska
ojczyzna polszczyzna”.
–: Pszczyskie pery sowa polskiego (polszczyzna). nr 10
s. 65. Cykl „lska ojczyzna polszczyzna”.
–: Roznazywa si (regionalizmy). nr 6 s. 43. Cykl „lska ojczyzna polszczyzna”.
–: Rozprawia – rozprawia (regionalizmy). nr 2 s. 61.
Rys. W. uka. Cykl „lska ojczyzna polszczyzna”.
–: Szczepanów i Stefanów (Nazwy miejscowe). nr 3
s. 61. Rys. W. uka. Cykl „lska ojczyzna polszczyzna”.
–: Ty gidzie! (gwara lska). nr 9 s. 65. Cykl „lska
ojczyzna polszczyzna”.
–: Zwo stromy z Baraniej” (Bohemizmy w gwarze
lskiej). nr 11 s. 65. Cykl „lska ojczyzna polszczyzna”.

– Sylwetki –
WÓJCIK J.: Jubileusz Mariana Babuchowskiego (M. Babuchowski – publicysta i prozaik). nr 12 s. 69.
ZIELONKA Z.: Moja – nasza tsknota za piknem (Harry Duda – sylwetka poety). nr 11 s. 14-6, fot.
ZABIEROWSKI S.: Roman Dyboski – lzak z Cieszyna (Anglista, literaturoznawca). nr 1 s. 50-51, fot.
SZCZAWISKI M.M.: Nie jestem ju t sam Basi
(Barbara Dziekaska). nr 3 s. 42-43, fot.
PASZEK J.: Padwana dla Mariana (30-lecie pracy
twórczej profesora Mariana Kisiela). nr 12 s. 17-19, fot.
ZABIEROWSKI S.: Henryk Markiewicz (1922-2013)
(Historyk i teoretyk literatury). nr 12 s. 44-45, fot.
HESKA-KWANIEWICZ M.: Gustaw Morcinek
po pidziesiciu latach. nr 12 s. 28-30, rys.
KIJONKA T.: Zmar Witold Nawrocki. nr 11 s. 33.
TOKARZ A., WAGNER G.: Tomasz Pietrzak (Sylwetka siemianowickiego poety). nr 10 s. 42-44, fot. Cykl
„Tak yj, tak tworz”.
– Wywiady. Wypowiedzi –

– Recenzje opracowa literackich –
ADAMOWSKA J.: Róewicz i Hebert. Aksjologiczne
aspekty twórczoci. Kraków 2012. Rec.: E. Bartos: Róewicz i Herbert. nr 1 s. 75.
JURGAA-JURECZKA J.: Skoczów – Karwina. ladami Gustawa Morcinka. Skoczów 2013. Rec.: K. Heska-Kwaniewicz: Przewodnik po Morcinku. nr 10
s. 62.
KISIEL J.: Tropy samotnoci. O dowiadczeniu egzystencji w poezji. Katowice 2011. Rec.: A. Nawarecki:
Pochwaa samotnoci. nr 2 s. 73.
KLARY B. P.: Rozmowy z piórami. Toru 2012. Rec.:
A. Witczak: Rozmowy o poezji. nr 4 s. 74.
MAROSZCZUK G.: wiadectwa, rozmowy, kreacje.
W krgu wielkich tekstów interlokucyjnych. Katowice 2012. Rec.: E. Bartos: Wywiady – rzeki. nr 12 s. 62.
MARTINEK L.: Fryderyk Chopin v ceske literature. Opava 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 9 s. 64
(nota recenzyjna).
OD DIALEKTU k literarnim jazy kum v Evrope.
Od dialektów do jzyków literackich w Europie.
Red.: M. Gamrat, J. Gregor, L. Martinek. Opava 2012.
Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 6 s. 64 (nota recenzyjna).
SOWNIK pisarzy laskich. T. 4. Red.: J. Lyszczyna,
D. Rott. Katowice 2013. Rec.: B. Widera: Krótko
o ksikach. nr 10 s. 64 (nota recenzyjna).
WILCZYSKI A.A.: Historie i legendy lskich i zagbiowskich pszczelarzy. Rzecz o Emanuelu Biskupku i ks.
Leopoldzie Jdrzejczyku zaoycielach Stowarzyszenia
Pszczelarzy lskich. Katowice 2012. Rec.: B. Widera:
Krótko o ksikach. nr 10 s. 64 (nota recenzyjna).
SZTUKA. MALARSTWO. PLASTYKA.
GRAFIKA. RZEBA. FOTOGRAFIKA.
ARCHITEKTURA
– Artykuy. Przyczynki. Felietony. Sprawozdania –
GRABOWSKI W.: ARCHI-TRAF (Osiedle Tysiclecia
w Katowicach – architektura). nr 1 s. 48-49, fot.

–: ARCHI-TRAF (Architektura tramwajowa). nr 2
s. 66-67, fot.
–: ARCHI-TRAF (Architektura Banku Gospodarstwa
Krajowego w Katowicach). nr 3 s. 66-67, fot.
–: ARCHI-TRAF (Secesja bdziska). nr 4 s. 66-67, fot.
–: ARCHI-TRAF (Dom tekstylny Weichmanna w Gliwicach). nr 5 s. 52-53, fot.
–: ARCHI-TRAF (Wille z ulicy Warszawskiej w Katowicach). nr 6 s. 52-53, fot.
–: ARCHI-TRAF (Architektura fabryczna na Górnym
lsku). nr 7-8 s. 84-85, fot.
–: ARCHI-TRAF (Katowicka superjednostka). nr 9
s. 52-53, fot.
–: ARCHI-TRAF (Stacja kolejowa Sosnowiec-Maczki). nr 10 s. 52-53, fot.
–: ARCHI-TRAF (Architektura modernistyczna Katowic). nr 11 s. 52-53, fot.
JODLISKI L.: Z listów do redakcji (Polemika z tekstem M. Sztuki z nr 10/2012 na temat Muzeum lskiego w Katowicach). nr 3 s. 6.
KOCISKI W.: 200 wiatów w waszych rkach (lski Przegld Artystów Intuicyjnych „Artisma”,
13 IX – 31 X 2013). nr 10 s. 51, fot.
KONOPELSKA W.: „Elektrownia” – stary adres, nowe
wyzwania (Galeria „Elektrownia” w Czeladzi). nr 12
s. 70.
–: Najlepsze galerie – bez Katowic (Ranking polskich
galerii sztuki wspóczesnej). nr 3 s. 82.
–: rysunek doceniony (Konkurs Okrgu lskiego
Zwizku Polskich Artystów Fotografików pt. „Praca Roku”). nr 7-8 s. 108, fot.
(wk) [Wiesawa Konopelska]: lska Fotografia Prasowa 2012. nr 4 s. C, fot. Cykl „Znaki i twarze miasta Katowice”.
–: Wieczór nagród w ZPAF (Nagrody i wyrónienie
w dorocznym konkursie fotograficznym). nr 1 s. C, fot.
–: Wmurowano kamie wgielny (Nowy budynek dydaktyczny Akademii Sztuk Piknych w Katowicach). nr 7-8 s. 99, fot.
KONTNY I.: Tajemnica drewnianej wityni (Koció
drewniany w Starej Wsi koo Wilamowic). nr 4 s. 87,
fot.
KOTKOWSKA J.: Poszukiwania sacrum (Spotkanie
w Miejskiej Galerii Sztuki w Czstochowie). nr 12
s. 73.
PICHETA J.: wier wieku na Wzgórzu (25. rocznica
powstania Galerii Wzgórze Franciszka Kukioy
w Bielsku-Biaej). nr 1 s. 84.
PYKA H.: May i nagusieki (Rzeba Madonny
z Miasteczka lskiego – najstarsza rzeba drewniana w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach). nr 12 s. 46-47, fot. Cykl „lskie sacrum”.
–: Nadobna sodycz (Zabytki sztuki i architektury kocielnej na lsku). nr 4 s. 60-61. Cykl „lskie sacrum”.
–: Nasza Babcia, nasza „Oma” (Rzeba w. Anny Samotrzeciej z Knurowa). nr 7-8 s. 24-25, fot. Cykl „lskie sacrum”.
–: Obleczona w soce (Wizerunki maryjne). nr 5 s. 3839, fot. Cykl „lskie sacrum”.
–: Rodzina Jezusa (Motywy apokryficzne w sztuce lskiej). nr 6 s. 46-47, fot. Cykl „lskie sacrum”.
–: wiato Ukrzyowania (Witra Ukrzyowania z kocioa w. Klemensa papiea z Miednej koo Pszczyny). nr 9 s. 54-55, fot. Cykl „lskie sacrum”.
RUDAWSKA M.: Na przekor materii (Fotografie Veroniq Zafon). nr 11 s. 76, B, fot.
WAWRZYCZEK-KLASIK M.: Sztuka (z) odzysku
(1. Salon „Art. Upcykling, pl” w Rondzie Sztuki w Katowicach). nr 7-8 s. 82-83, fot.
– Sylwetki –
KONOPELSKA W.: „Murka” (Wspomnienie o architekt
Marii Czyewskiej-Murce). nr 7-8 s. 102.
–: Jan Dutkiewicz (1911-1083). nr 1 s. 88, fot. Cykl
„Twórcy katowickiej ASP”.
LIPOK-BIERWIACZONEK M.: Mistrz i jego fotografie (Stanisaw Gadomski [1929-2013]). nr 9 s. 36-37,
fot.
KONOPELSKA W.: Ostatni port (Jerzy Handermander [1935-2013] – artysta malarz). nr 10 s. 41, fot.
WAWRZYCZEK-KLASIK M.: Sztuka bya jego sposobem na ycie (Tomasz Jura [1943-2013] – plakacista, ilustrator, grafik, wykadowca ASP w Katowicach). nr 5 s. 36-37, fot.
KONDZIOKA B.: Konserwator, który uratowa Giszowiec (Adam Kudla – wojewódzki konserwator zabytków w Katowicach). nr 1 s. 12-14, fot.
KONOPELSKA W.: Magorzata Lazarek – malarka
na Facebooku. nr 9 s. 48-49, fot., rys.
BEDNARCZYK R.: Namalowa okno do Boga (Ryszard Nowak – zainteresowanie malowaniem ikon
wród katolików). nr 1 s. 26-27, fot.
KONOPELSKA W.: Malarz wykwintnego wiata (Witold Paka [1928-2013]). nr 10 s. 48-49. fot., rys.
MACIUSZKIEWICZ R.: Coda (Piotr Szmitke [19552013]). nr 9 s. 51, fot.
KONOPELSKA W.: Irysy Profesora (Obchody 100.
rocznicy urodzin prof. Kazimierza Wejcherta). nr 9
s. 70.

– Wywiady –
BIENIASZ M.: Katowice s przede wszystkim moje, czy
si to komu podoba, czy nie. Z prof. …, artyst malarzem, laureatem nagrody Lux ex Silesia 2012 rozm.
M. Wawrzyczek-Klasik. nr 1 s. 62-64, fot.
CZERNOW R.: lsk jest dla mnie magiczny. [Rozmowa z…]. [Rozm.:] M. Wawrzyczek-Klasik]. nr 4 s. 65,
B. WALERJASKI D.: Conservatio est alterna creatio.
Z… obroc zabytków, historykiem, zaoycielem
i przewodniczcym Koa Towarzystwa Opieki nad Za-

– Recenzje ksikowe –
ADAMCZYK I.: Sztuka gotyku i renesansu. katalog zbiorów Dzialu Sztuki Muzeum lska Cieszyskiego. Malarstwo, rzeba, rzemioso artystyczne. Cieszyn 2011.
Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 11 s. 64 (nota
recenzyjna).
DZIECI biorce udzia w programie Future Art. Eea Kokot, Zofia Olislo. Nasza przestrze. Katowice 2012.
Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 1 s. 78 (nota recenzyjna).
KOMU pieko, komu raj. Wizje sdu ostatecznego
w plastyce nieprofesjonalnej. Katowice 2012. Rec.:
B. Widera: Krótko o ksikach. nr 4 s. 78 (nota recenzyjna).
KOZINA I.: Ikony dizajnu w województwie lskim. Katowice 2012. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 2
s. 78 (nota recenzyjna).
OD PORTRETU do aktu. Katarzyna ata-Wrona. Fotografia. Katowice 2012. Rec.: B. Widera: Krótko
o ksikach. nr 2 s. 78 (nota recenzyjna).
POZDROWIENIA z Kato. Katowice 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 9 s. 64 (nota recenzyjna).
SCENOGRAFIA 6D. Sze wymiarów scenografii.
Katalog prac studentów. Katowice 2012. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 4 s. 78 (nota recenzyjna).
TRUSZKOWSKI J.: Post scriptum post mortem. Artyci awangardowi w spoeczestwie socjalistycznym
w Polsce 1968-1988 (Od Jacka „Krokodyla” Malickiego do Jakuba Mikoaja Rydeckiego). Bielsko-Biaa 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 7-8 s. 96.
(nota recenzyjna).
– Reprodukcje –
ADAMUS J.: z cyklu Labirynty Tsknoty Minotaura II (druk cyfrowy, 2008). nr 4 s. A, fot.
BECELA J.: Album – VII (Szko). nr 7-8 s. 108.
BERENICKI K.: Rodzina IV wg Rembrandta (pótno,
olej, 1968). nr 1 s. D, fot.
BIENIASZ M.: Augustów (akwarela, 1998); Autoportret z anioem (akryl, olej na pótnie, 1975); do cegy III (tempera na kartonie, 1975); Midzybrodzie ywieckie (akwarela, 1987); Zwierzta 2001-2004 (collage). nr 1 s. A, fot.
CYBIS J.: Kutry w zatoce (pótno, olej, 1972); Portret
malarza Romana Turyna (pótno, olej, 1933). nr 1 s. D,
fot.
DADAK K.: Moto Perpetuo V (blacha stalowa, emalia, 2012). nr 4 s. A, fot.
DUARTE E.: Seasonal overlap (olej na pótnie). nr 5 s. 50,
fot.
DUTKIEWICZ J.: Adam Hoffman (rysunek, 1961); Bogusaw Górecki (rysunek, 1960); Jan Wysocki (rysunek, 1953); Prof. Karnoeki, 1938); Z cyklu „wie polska” (rysunek, 1970). nr 1 s. E.
–: Wilhelm Szewczyk (rysunek). nr 6 s. 41.
FAAT J.: Przedwionie – Polesie (papier, gwasz, tempera). nr 1 s. D, fot.
FURGALISKI Z.: Horyzont. nr 4 s. E.
HACURA B.: Tartar II (olej na pótnie). nr 5 s. 50, fot.
JAGODA J.: Mefisto z Wall Street. Kontrast – Ldziny,
Kastalia Imielin. nr 10 s. 50, fot.
JAREMA M.: Gowa Henryka Wiciskiego; Penetracje
(1958); Projekt kostiumu Matrony do „Matwy” S. I. Witkiewicza; Rytm (1957); Stwór i Piesek (1943). nr 3 s. D.
JAROCKI W.: Maa orka (tektura, olej). nr 1 s. D, fot.
KALARUS R.: Plakat. nr 4 s. E.
KASSNER J.: Cygaryta i bon kawa (fragment). Grupa
Artystów Nieprofesjonalnych Grota. nr 10 s. 50, fot.
KOODZIEJCZYK L.: z cyklu: Kosmogonie. Jesienna Kosmogonia IV (olej, pótno, 1966). nr 4 s. A, fot.
–: Z cyklu „Kosmogonie”. Jesienna Kosmogonia II (olej,
pótno, 140x200 cm, 1995). nr 7-8 s. 81, fot.
KOWALSKI A. S.: Droga Krzyowa, stacja III. „Upada wraz z Tob”; Metafizyczna architektura góralska
(tempera, olej, pótno, 1981); Pieta (olej, pótno, 1967);
Pieta wietnamska (olej, pótno, 1967); Poar stajni
(technika mieszana, pótno, 1972). nr 5 s. 76-77.
KRZYANOWSKI K.: Portret ony artysty z kotem
(pótno, olej, 1912). nr 1 s. D, fot.
KUKAJ E.: Zapach róy (olej, akryl). nr 7-8 s. A.
KUAKOWSKI B.: Oblicza Katowic. nr 9 s. 26-27.
LEKS-BUGAJSKA J.: Maska: motyl. Stowarzyszenie
Twórców Kultury Zagbia Dbrowskiego. nr 10 s. 50, fot.
AWRYWANIEC A.: Od dworca do dworca. nr 2 s. 2123, fot.
MACIUSZKIEWICZ R.: W dzielnicy uciech (akryl, olej,
pótno, 2000/5). nr 4 s. A, fot.
MINOR M.: Jeszcze tylko 2 tygodnie sia, a potem ju
masa (olej, 160x140, 2012). nr 6 s. 28.
MZYK M.: Akt Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku. nr 10 s. 50, fot.
NALIWAJKO P.: Modzi (szkic olejny, 2001). nr 7-8
s. 44.
NIKIFOR: Pejza beskidzki ze stacyjk kolejow, lata 30. XX w. nr 4 s. 68.

NOWOSIELSKI J.: Akt z miastem w tle (1996); Autoportret (1976); Kolejka wskotorowa (1995); Monografia nieznajomej (1971); Wspomnienia z Egiptu (1992).
nr 2 s. B, fot.
NOWOTARSKI R.: Bez tytuu; Wejcie (schody). nr 4
s. E.
OSZEK A.: Alekto (akryl na pótnie). nr 5 s. 50, fot.
PIECH J.: Déja vu I (linoryt, 115x150, 2011); Odmienne stany wiadomoci (linoryt, 115x150, 2012). nr 11
s. 49, fot.
POCIECHA A.: Trwanie (rysunek). nr 7-8 s. A.
REJ A.: Z cyklu Geometria XXX. nr 4 s. E.
RO DZI SKI S.: Czar ny dom (olej na pót nie,
100x120 cm, 2011); Inny wiat – Gustawowi Herlingo wi Gru dzi skie mu (wer sja II, olej na pót nie,
60x90 cm, 2008); Maria Magdalena (olej na pótnie,
160x100 cm, 2008); Opakiwanie – Januszowi (19791980, 1980-1987, olej na pótnie, 102x127 cm). nr 12
s. 49.
RUS T.: Historia zmierzchu. wite drzewo (olej, pótno, 2008). nr 4 s. A, fot.
SARAPATA J.: Zakrceni (rzeba). nr 7-8 s. A.
SAWICZ Z.: Katowice – nowe otwarcie (fotoreporta).
nr 6 s. 11-13, fot.
SROKA M.: mieci (fotoreporta). nr 4 s. 11, fot.
STARAK R.: Bloki (1971); Bloki I (2012); Symetria
(2012); lady (1986); Widok z okna (2012). nr 12 s. 50,
fot.
STELLER P.: Pejza z Wisy (drzeworyt, 250x190cm,
1954); Wodospady róde Wisy (drzeworyt, 1934). nr 78 s. 22-23.
SZALA K.: W poszukiwaniu wiosny. Stowarzyszenie Silesia Tak Art. nr 10 s. 50, fot.
SZMITKE P.: Obraz sypany (wgiel, akryl, pótno, 170x120 cm, 2011); Retrospektywa (akryl, pótno, 62 cm, 2010). nr 9 s. 50, fot.
TUREK-GA M.: Shopes of colour all size. nr 4 s. E.
WAWRZYCZEK-KLASIK M.: Serigrafia (240x160
cm). nr 3 s. A, fot.
WEBS K.: Nasz obraz. Grupa 18 – Obsydion. nr 10 s. 50,
fot.
WEND V. van: Posthistoryczny karnawa (akryl na pótnie). nr 5 s. 50, fot.
ZYGMUNT J.: Podwodny owca (dugopis i tusz na papierze). nr 5 s. 50, fot.
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bytkami w Zabrzu, dyrektorem Midzynarodowego
Centrum Dokumentacji Zabytków Poprzemysowych dla
turystyki rozm.: B. Tomeczek. nr 1 s. 8-10, fot.
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– Wystawy –
KONOPELSKA W.: Bellmeriada i zapuszkowany wiat
(Wystawa fotografii Waldemara Jamy pt. „Fotografia
i... puszka Pandory”. Bellmeriada”). nr 6 s. 48-49, fot.
WAWRZYCZEK-KLASIK M.: Jaremianka – pasja
i konsekwencja (Retrospektywna wystawa malarstwa
Marii Jaremy w Rondzie Sztuki w Katowicach). nr 3
s. 88, fot.
–: Dzieci kochaj sztuk! (Projekt Future Artist Ewy Kokot pt. „Dziecko – sztuka – kontakt”). nr 4 s. 62.
KONOPELSKA W.: Malarskie eseje Lecha Koodziejczyka (Wystawa malarstwa L. Koodziejczyka pt. „Wyobraalne – rzeczywiste” w Galerii Pitro Wyej w Centrum Kultury Katowice. Katowice, 16 V 2013). nr 7-8
s. 80-81, fot.
–: Czowiek w ciemnoci (Wystawa malarstwa Andrzeja S. Kowalskiego w Galerii BWA w Katowicach). nr 5
s. 76.
–: Stan, wntrza, akty (Wystawa fotografii Katarzyny
aty-Wrony pt. „Od portretu do aktu” w Muzeum Historii Katowic). nr 2 s. 64, A, fot.
WAWRZYCZEK-KLASIK M.: W obiektywie Krzysztofa Millera (Wystawa fotografii K. Millera w Galerii
ZPAF Okrg lski). nr 2 s. 87, fot.
WIDERA B.: Bardzo dobry ni (Wystawa malarstwa Michaa Minora w Galerii „Ateneum”). nr 6 s. 28, rys.
KOCISKI W.: May czowiek o wielkim talencie
(Wystawa malarstwa Nikifora w Muzeum w Sosnowcu). nr 4 s. 68, rys.
–: W sztuce wolno mi wszystko (Wystawa twórczoci
Jerzego Nowosielskiego w Galerii Extravagance w Sosnowcu). nr 2 s. 65.
WIDERA B.: Maluj swoje – przepis na wolno (Wystawa malarstwa Romana Nowotarskiego w Muzeum
Historii Katowic). nr 4 s. 88.
KOTKOWSKA J.: Dal silnik lotnikom …(Wystawa
„Profesor Jan Oderfeld … zaraziem si wirusem lotnictwa” w Muzeum w Czstochowie). nr 7-8 s. 105.
KONOPELSKA W.: O zwykych ludziach w zwykym
wiecie (Wystawa grafik Joanny Piech w Muzeum Miejskim w Tychach). nr 11 s. 48, fot.
–: Namalowa cisz (Stanisaw Rodziski. Malarstwo. Muzeum Górnolskie w Bytomiu. Wernisa, 24 X 2013). nr 12 s. 48, fot.
KOTKOWSKA J.: Najazd wiata wyobrani (Wystawa
malarstwa Tomasza Stowskiego w Sali Reprezentacyjnej Ratusza w Czstochowie). nr 2 s. 85.
WAWRZYCZEK-KLASIK M.: Grafika ponad czasem
(Wystawa grafik Romana Staraka w Galerii „Na ywo” Polskiego Radia Katowice). nr 12 s. 51, fot.
KOCISKI W.: Raz jeszcze Bykowi chwaa! (Wystawa pt. „Starowieyski – plakaty, rysunki, szkice” w Muzeum w Sosnowcu). nr 6 s. 50-51, fot.
KONOPELSKA W.: Pomidzy (Michalina Wawrzyczek-Klasik. Wystawa pt. „Pomidzy”. Galeria ASP
w Katowicach. Rondo Sztuki). nr 3 s. 64, fot.
KOCISKI W.: Krzyk i miech (Wystawa pt. „Crash”
w Galerii Szyb „Wilson” w Zabrzu). nr 5 s. 51.
-; Pszczyski ksi na polowaniu (Wystawa „Ksi
idzie na polowanie” w Muzeum w Sosnowcu). nr 3
s. 65, B, fot.
–: Zapachy pamici (Wystawa pt. „Tradycje wit Boego Narodzenia”. Sosnowiec, Centrum Sztuki).
nr 12 s. 76, fot.
KONOPELSKA W.: Kto raz ujrza wiat Innego (Wystawa grafik cyfrowych pt. „Spotkania i Inni” w Galerii ZPAP w Katowicach). nr 5 s. 48, 49, fot.
–: Postawy, konfrontacje, spotkania, pokolenia (Wystawy zbiorowe pracowników naukowych Katedry Malarstwa Artystycznego w Cieszynie- Uniwersytetu lskiego w Katowicach). nr 4 s. 64.
RUDAWSKA M.: Marzenia (z) betonu (Wystawy
w Muzeum w Gliwicach – Lata 70. na Górnym lsku). nr 1 s. 65, B, fot.
WAGNER G.: Kruche losy lskiej porcelany (X Midzynarodowe Warsztaty Architektoniczne Porcelanowa XXIII). nr 11 s. 44-46, rys., fot.
WAWRZYCZEK-KLASIK M.: Granice sami wyznaczamy (Polsko-niemiecka wystawa „Silesia Topia”).
nr 10 s. 76, fot.
–: Subiektywne obrazy lska – projekt Metropolis (Fotografie Górnego lska i Zagbia Dbrowskiego).
nr 11 s. 51, 50, fot.
WIDERA B.: Cielesno w trzydziestokilowej sukni
(Wystawa pt. „Pe w projekcie. Modele cielesnoci
i tosamoci w realizacjach szekspirowskich w Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach”). nr 2
s. 88, fot.

KINO. RADIO. TELEWIZJA. MUZYKA. TEATR
– Artykuy. Przyczynki. Felietony. Sprawozdania –
BADETKO A.: lski znak (Kabarety na lsku). nr 2
s. 40-44, fot.
BAAGA M.: Usysz, e lew ryczy (70. Midzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji). nr 10 s. 18-20, fot.
BEDNARCZYK R.: Ruiny po lskim Teatrze Taca.
nr 2 s. 14-16.
–: Wypiewa Polsk w pieniach (100-lecie chóru
„Ogniwo” z Katowic). nr 9 s. 56-57, fot.
BRZENIAK M.: Flamenca to niekoniecznie flamenco (XXIII Mikoowskie Dni Muzyki). nr 7-8 s. 51-53,
fot.
COFAKA J.: lskie epizody Anny German. nr 4 s. 1819, fot.
DRAJEWSKI S.: Z listów do redakcji (Polemika z tekstem dot. lskiego Teatru Taca). nr 4 s. 5.
DZIADEK M.: 5. Festiwal Prawykona NOSPR. nr 6
s. 59. Cykl „Midzy nutami”.
–: IX Konkurs Dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga. nr 1
s. 66-67, fot. Cykl „Midzy nutami”.
–: XV lskie Dni Muzyki Wspóczesnej. nr 1 s. 71. Cykl
„Midzy nutami”.
–: XXIII Midzynarodowy Festiwal Modych Laureatów
Konkursów Muzycznych [Katowice, 27 X 2013]. nr 12
s. 60. Cykl „Midzy nutami”.
–: 40 lat lskiej Trybuny Kompozytorów. nr 4 s. 44-46,
fot. Cykl „Midzy nutami”.
–: 118. lska Trybuna Kompozytorów. nr 5 s. 57. Cykl
„Midzy nutami”.
–: Chrystus zmartwychwstan jest. nr 3 s. 71. Cykl „Midzy nutami”.
–: Dzwony bij cay rok (Pyta Gabrieli Szendzielorz
pt. „Dzwony”). nr 1 s. 71. Cykl „Midzy nutami”.
–: Hubert Salwarowski gra Prokofiewa (Sonety Prokofiewa w wykonaniu H. Salwarowskiego w Muzeum
Archidiecezjalnym w Katowicach). nr 4 s. 71. Cykl
„Midzy nutami”.
–: Jeszcze „lska Trybuna” (40 lat lskich Trybun
Kompozytorów. Katowice 2012 – nota sygnalna
o ksice). nr 11 s. 60. Cykl „Midzy nutami”.
–: Jubileusz profesora Leona Markiewicza (Jubileusz 85.
rocznicy urodzin prof. L. Markiewicza. Katowice, 29 X 2013). nr 12 s. 60. Cykl „Midzy nutami”.
–: Jubileusz Ryszarda Gabrysia (70. rocznica urodzin
…). nr 2 s. 71. Cykl „Midzy nutami”.
–: Katowice do raportu (Moniuszko a sprawa lska
w pracy doktorskiej Agnieszki Topolskiej). nr 6 s. 5.
Cykl „Midzy nutami”.
–: Koncert muzyki rosyjskiej w NOSPR. nr 2 s. 71. Cykl
„Midzy nutami”.
–: Kot w nutach (Anna Siemiska: Kot w nutach: bajka). nr 9 s. 59. Cykl „Midzy nutami”.
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–: Modzieowe Forum Muzyki Wspóczesnej – inauguracja dziaalnoci (Koncert w Pastwowej Szkole
Muzycznej im. Karowicza w Katowicach). nr 11 s. 60.
Cykl „Midzy nutami”.
–: Muzeum organów lskich w fotografii (Album „Muzeum organów lskich”). nr 11 s. 60. Cykl „Midzy
nutami”.
–: Muzyka klawesynowa Mariana Sawy (Klasa klawesynu pod kierunkiem Elbiety Chojnackiej w redniej szkole muzycznej w Bytomiu). nr 10 s. 59. Cykl
„Midzy nutami”.
–: Nasi w Krakowie (Obrona pracy doktorskiej Daniela Cichego powiconej yciu i twórczoci Witolda Szalonka). nr 4 s. 71. Cykl „Midzy nutami”.
–: Nowe „sztwiertniana” (Jan Sztwiertnia [19111940] – czowiek i dzieo – anons ksiki). nr 9 s. 59.
Cykl „Midzy nutami”.
–: Pamici Karola Stryji (Koncert orkiestry Filharmonii lskiej w 15. rocznic mierci K. Stryji). nr 5 s. 57.
Cykl „Midzy nutami”.
–: Sofiya Gulyak – zawsze w formie (Recital rosyjskiej
pianistki Sofii Gulyak w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Katowicach). nr 7-8 s. 89.
–: Szkice do opery – Rigoletto (Koncert fortepianowy
partytur Verdiego w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach). nr 4 s. 71. Cykl „Midzy nutami”.
–: Wojciech Kilar. Credo (Premiera filmu o Wojciechu
Kilarze). nr 10 s. 59. Cykl „Midzy nutami”.
–: Z muzycznego skarbca boogrobców (Wykonanie
utworów Augustinusa Volckmera [1755-ok. 1820]
w Kociele w. Piotra i Pawa w Nysie). nr 12 s. 60. Cykl
„Midzy nutami”.
FIGZA M.: Ars Cameralis – nie tylko muzyka (XXI
Festiwal „Ars Cameralis”. Katowice 6-30 XI 2012).
nr 1 s. 87, fot.
–: Ciao, ruch… teatr! (XIX Midzynarodowy Festiwal Sztuki Performatywnej „A Part” w Katowicach, 15-25 VI 2013). nr 7-8 s. 54-55, fot.
–: Polska na scenie przedstawiona (XIII Festiwal Dramaturgii Wspóczesnej „Rzeczywisto przedstawiona”. Teatr Nowy w Zabrzu, 19-27 X 2013). nr 12
s. 56-57, fot.
GRZELEWSKA M.: Moje spotkanie z Ann German.
nr 6 s. 4. Z listów do redakcji.
KOCISKI W.: Biaa bluzka, czarne spodnie (Monodram o Karin Stanek w Teatrze Korez w Katowicach).
nr 3 s. s. 70, fot.
–: Zmiana warty (106. urodziny Teatru lskiego im.
S. Wyspiaskiego w Katowicach). nr 11 s. 56, fot.
(wk) [Wiesawa Konopelska): Henryk Mikoaj Górecki w katowickim panteonie (Odsonicie popiersia H.M.
Góreckiego w Galerii Artystycznej w Katowicach).
nr 10 s. 67, fot.
KONOPELSKA W.: Inauguracja z Monighetim (Inauguracja sezonu artystycznego 2013/2014 lskiej
Orkiestry Kameralnej). nr 10 s. 70.
(wk) [Wiesawa Konopelska): Katowickie Dni Muzyki
Henryka Mikoaja Góreckiego. nr 12 s. 67, fot.
–: Mio w miecie ogrodów (Ekranizacja powieci
I. Villquista pt. „Mio w wiecie ogrodów”). nr 9 s. 67,
fot.
KONOPELSKA W.: Mozaika kina „Rialto” (100. lecie
kina „Rialto” w Katowicach). nr 2 s. 81.
–: „Silesia” ma powód do witowania (Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” – 30 lat).
nr 11 s. 70.
–: To bd ju 23. Mikoowskie Dni Muzyki. nr 5 s. 70.
Oprac. (wk) [Wiesawa Konopelska]: W katowickim Muzeum Organów lskich. nr 3 s. A, fot.
KOSMA CIELISKI M.: Katowice stolic modoci
(Migawki filmowe o Katowicach w Polskiej Kronice
Filmowej). nr 6 s. 26-27, fot.
–: Morcinek zatrzymany w kadrze (Filmy biograficzne o Gustawie Morcinku). nr 12 s. 42-43, fot.
KOTKOWSKA J.: Kobieta przez dotyk (Przegld
Przedstawie Istotnych „Przez dotyk”. Czstochowa, 28 IX – 6 X 2013). nr 11 s. 73.
–: Wci pikni dwudziestoletni plus … (Koncert zespou Tie Break w Filharmonii Czstochowskiej). nr 4
s. 85.
LEWANDOWSKI K. F.: Zaginione tamy midzywojnia (Filmy górnolskie z okresu midzywojennego).
nr 2 s. 58-59, fot.
LUBINA-CIPISKA D.: Jak maj to Gliwice (XXV Gliwickie Spotkania Teatralne). nr 6 s. 54, fot.
–: „Interpretacje” na rozdrou (XV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reyserskiej „Interpretacje”). nr 4 s. 4849, fot.
–: 60 lat z zespoem „lsk” nr 7-8 s. 38-39. Rys. W. uka.
–: Taczcy na linie (Dyrektorzy teatrów w województwie lskim). nr 11 s. 5-7, fot.
MYSTEK A.: Midzy niebem, poezj a gwiazdami (Muzyczne projekty Szymona Babuchowskiego i Patryka Filipowicza). nr 6 s. 75, fot.
NOMINACJA to take nagroda (45. edycja Zotych Masek – nagród Marszaka Województwa lskiego dla
ludzi teatru). nr 3 s. 87, fot.
NOWICKA B.: Teatr dwikiem malowany (Audycja
poetycka Grymas „O” w polskim radiu). nr 9 s. 1819, fot.

PICHETA J.: Mazurkiewicza powrót do korzeni (Nowy
dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Biaej – Witold
Mazurkiewicz). nr 9 s. 72.
–: Na pierwszych scenach (Honorowe obywatelstwo
Czechowic-Dziedzic dla tenora lirycznego Piotra
Beczay). nr 10 s. 72.
–: Ogoszenia o naborze (Roszady w Teatrze Polskim
w Bielsku-Biaej). nr 5 s. 72.
–: Payga najlepszy (Gdaska Nagroda Dramaturgiczna dla Artura Paygi). nr 12 s. 72.
–: Wojna czy przyja? (XXIX Midzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”). nr 7-8 s. 104.
–: Zostanie mio (Franciszek Dzida – wspomnienie
pomiertne o filmowcu-amatorze). nr 11 s. 72.
PIERSIAKOWA E.: O takich, co grali rocka spod ziemi (30-lecie istnienia zespou „Poziom 600”). nr 7-8
s. 45-47, fot.
RZEPA M.: Udao si dziki Rawie (Festiwal Rawa Blues w Katowicach). nr 10 s. 27, fot.
SCHÖNWALD B.: Rodzinny piknik (60 lat dziaalnoci Reprezentacyjnego Zespou Pieni i Taca Zarzdu Gównego Polskiego Zwizku Kulturalno-Owiatowego w Republice Czeskiej). nr 11 s. 74.
SIKORA A.: Najwytworniejszy teatr wietlny Katowic
(Stulecie pierwszej projekcji w kinie „Rialto” w Katowicach). nr 2 s. 38-40, fot.
SIKORA J.: „lsk” krzewi kultur nie tylko w Polsce
(Zespó Pieni i Taca „lsk” na Zaolziu). nr 1 s. 86.
–: miowiczanie odwieyli komedie z Milikowa
(Spektakl teatru amatorskiego ze miowic). nr 6 s. 74.
TURANT W.: Królowie ludzkich serc (The Beatles). nr 9
s. 40-42, rys.
WIDERA B.: Demokracja wygraa z… racj (11. Midzy na ro do wy Fe sti wal Te atru La lek „Ka to wi ce – Dzieciom”). nr 11 s. 42-43, fot.
–: Przeprowadzka pamici (Radio Katowice). nr 12 s. 16.
WÓJCIK J. L Pomnik Jonasza Kofty (Odsonicie pomnika … w Opolu). nr 7-8 s. 101.
– Sylwetki –
KOSMA CIELISKI M.: „Zaloty lskie” czyli abdzi piew Jerzego Gabrjelskiego (Sylwetka reysera…).
nr 1 s. 55-57, fot.
SZEMIEL M.: Stanisaw Hadyna i Jego „lsk”. nr 11
s. 40-41, fot.
KOTKOWSKA J.: Wspomnienie Hanuszkiewicza (Widowisko „Adam Hanuszkiewicz – koncert wspomnieniowy” w Teatrze im. A. Mickiewicza w Czstochowie).
nr 3 s. 73.
MIERZWIAK M.: By porzdnym, zawodowym aktorem (Jacenty Jdrusik [1954-2013]). nr 7-8 s. 31, fot.
–: Jego mioci by teatr (Andrzej Lipski [19502013] – aktor scen lskich i zagbiowskich). nr 5 s. 43,
fot.
DZIADEK M.: Witold Lutosawski – stulecie urodzin
(Rocznicowy koncert w Sali im. G. Fitelberga NOSPR
w Katowicach). nr 3 s. 71. Cykl „Midzy nutami.
MYSTEK A.: Dentelmeni nie szydz (Grzegorz Ponka i zespó „Ligocianie”). nr 4 s. 58, fot. Cykl „Midzy
nutami”.
–: 25. rocznica mierci Mariana Wallek-Walewskiego.
nr 7-8 s. 89. Cykl „Midzy nutami”.
– Wywiady –
HERICH M.: W teatrze interesuje mnie ywa obecno.
Z … reyserem teatralnym, dyrektorem artystycznym
Midzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych
„A Part” rozm.: M. Figza. nr 6 s. 42, fot.
MURZYSKA B.: Piciu minut si w yciu nie nudziam. Z aktork Teatru lskiego, która witowaa 50lecie pracy artystycznej rozm.: K. Makselon. nr 2 s. 5253, fot.
NACHEL J.: Chcemy by blisko widza. Z…, dyrektorem, redaktorem naczelnym Orodka TVP Katowice
rozm.: W. Kosterski. nr 12 s. 25-27, fot.
SIKORA A.: Ostatni pocig do Mikoowa. Z operatorem
filmowym, reyserem i scenarzyst… rozm.: M. Sztuka. nr 2 s. 46-47, fot.
STUHR J.: Jestem, cigle jestem. Z …, profesorem sztuki, aktorem teatralnym i filmowym rozm.: M. Mierzwiak.
nr 4 s. 26-28, fot.
SZARANIEC K.: Teatr swój widz ogromny… Z…, dyrektor naczeln Teatru lskiego w Katowicach rozm.:
M. Mierzwiak. nr 3 s. 50-51, fot.
TALARCZYK R.: Teatr jest jak omiornica. Z dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. S. Wyspiaskiego w Katowicach rozm.: M. Sztuka. nr 9
s. 20-22, fot.
– Recenzje filmów –
BARBARA. Scen. i re. Ch. Petzold. Rec.: F. Netz. „Cykl
„Poza kadrem”.
BY so bie dzie ciak. Re.: L. Wo sie wicz. Rec.:
F. Netz, nr 9 s. 28, fot. Cykl „Poza kadrem”.
HITCHCOCK. Rec.: F. Netz, nr 4 s. 47. Cykl „Poza kadrem”.
IDA. Re.: P. Pawlikowski. Rec.: F. Netz, nr 12 s. 55.
Cykl „Poza kadrem”.

IMAGINE. Scen. i re.: A. Jakimowski. Rec.: F. Netz,
nr 6 s. 33. Cykl „Poza kadrem”.
OBAWA. Re.: M. Krysztaowicz. Rec.: F. Netz,
nr 2 s. 27, fot. Cykl „Poza kadrem”.
PRZESZO. Re.: A. Farhad. Rec.: F. Netz, nr 10
s. 15. Cykl „Poza kadrem”.
SP. Re.: E. Korin. Rec.: F. Netz, nr 3 s. 29. Cykl „Poza kadrem”.
STILL life. Re.: U. Pasolini. Rec.: M. Baaga: Samotno w wielkim miecie. nr 11 s. 59, fot.
UKLAD zamknity. Re.: R. Bugajski. Rec.: F. Netz, nr 5
s. 23. Cykl „Poza kadrem”.
UNSERE Mütter, Unsere Vätter. Rec.: F. Netz, nr 7-8
s. 21. Cykl „Poza kadrem”.
WASA, czowiek nadziei. Re.: A. Wajda. Rec.:
F. Netz, nr 11 s. 17. Cykl „Poza kadrem”.
– Recenzje przedstawie teatralnych,
operowych, musicalowych –
ALLEY R.: Ostatnie tango w Paryu. Przek.: R. Stiller.
Adapt. i re.: J. Baa. Teatr lski im. S. Wyspiaskiego w Ka to wi cach. Sce na w Ma lar ni. Pre mie ra, 29 XII 2012. Rec.: M. Sztuka: Nowe czasy, nowa wersja. nr 2 s. 68, fot.
ASMUSSEN P.: Nikt nie spotyka nikogo. Re.: P. Partyka.
Oprac. muz.: P. Partyka. Oprac. muz.: P. Partyka
i R. Smole. Teatr lski w Katowicach. Scena w Malarni.
Prapremiera polska, 18 X 2013. Rec.: D. Lubina-Cipiska:
Dogma czyli teatr ubogi w Teatrze lskim. nr 11 s. 58, fot.
CZECHOW A.: Zamienie. Re. i adapt.: I. Gonkowski.
Teatr Zagbia w Sosnowcu. Prapremiera: 14 VI 2013.
Rec.: W. Kociski: Czechow leczy. nr 7-8 s. 88, fot.
FOSTER N.: Ostra jazda. Przek. i re. M. Polatyski.
Teatr im. A. Mickiewicza w Czstochowie. Premiera, 14 X 2013. Rec.: J. Waroska: Seks, seksu, seksem…
nr 10 s. 58, fot.
GLATTAUER D.: N@pisz do mnie. Przek. A. Wzitek.
Re.: M. Wranitzky. Teatr im. A. Mickewicza w Czstochowie. Premiera, 23 III 2013. Rec.: J. Waroska: Wirtualny raj. nr 6 s. 55, fot.
GUNIOWSKA M.: Pod-Grzybek. Re.: K. Maciejaszek.
Teatr Nowy w Zabrzu. Premiera, 2 XI 2012. Rec.:
M. Figza: Komedia dla dorosych, przypowie dla dzieci. nr 2 s. 70, fot.
HEMAR w chmurach. Spektakl muzyczny. Re.: P. Machalica. Wspópr. re.: R. Dorosawski. Teatr im. A. Mickiewicza w Czstochowie. Premiera, 7 X 2012. Rec.:
J. Waroska: Powrót do literackiego kabaretu. nr 2 s. 69, fot.
KUTZ K.: Pita strona wiata. Re.: R. Bradecki. Teatr
lski w Katowicach, 16 II 2013. Rec.: D. Lubina-Cipiska: Szopienice jak Macondo. nr 3 s. 69, fot.
LEVIN H.: Bobiczek. Tum.: A. Olek. Re.: . Kos. Teatr Zagbia w Sosnowcu. Premiera, 22 III 2013. Rec.:
W. Kociski: Levina nigdy za duo. nr 4 s. 70, fot.
LOEWE F.: My Fair Lady. Musical w 2 aktach. Kier.
muz.: A. Knap. Re.: R. Talarczyk. Choreogr.: J. Lewandowski. Opera lska w Bytomiu. Premiera, 11 V 2013.
Rec.: W. Konopelska: lsko-londyska Eliza Dolittle.
nr 6 s. 56, fot.
MAY Ksi. Na podstawie powieci A. de Saint-Exupéry’ego. Adapt. i re.: C. Domagaa. Muz.: T. Bajerski. Gliwicki Teatr Muzyczny. Premiera, 31 V 2013.
Rec.: W. Kociski: May Ksi o wielkim Sercu. nr 9
s. 58, fot.
MURAWSKI J.: Katechizm Biaego Czowieka. Re.:
M. Neinert. Wystp.: H. Bronicki. Teatr Rawa w ramach
projektu Moda Scena Teatru Korez. Premiera, 12 V 2013.
Rec.: W. Kociski: Zabawna, przestraszona i grona. nr 5
s. 56, fot.
NOC w Wenecji. Muz.: J. Strauss. Libretto: F. Zell
i R. Genée. Re.: M. Sawiski. Choreogr.: H. Konwiski. Gliwicki Teatr Muzyczny. Premiera, 18 V 2013.
Rec.: M. Brzeniak: Viva Barbara. nr 5 s. 55, fot.
OUR HOUS. Libretto: T. Tirth. Muzyka i sowa piosenek: Madness. Przek.: M. Wojnarowski. Re.: M. Znaniec ki. Te atr Roz ryw ki w Cho rzo wie. Pre mie ra,
27 X 2012. Rec.: A. witek: Wspóczesna opowie
o inicjacji. nr 1 s. 68, fot.
PAWLIK M.: Trzy zote wosy. Przek.: R. Chudecke.
Re. i oprac.: K. Broek. lski Teatr lalki i Aktora „Ateneum”. Premiera, 30 XI 2012. Rec.: B. Widera: Dobro
i mio znów zwyciyy. nr 1 s. 70, fot.
ROWICKI P.: Matki. Re.: K. Deszcz. Scenogr.: A. Sadowski. Teatr Nowy w Zabrzu. Premiera, 14 IX 2013.
Rec.: M. Figza: Czas matek. nr 11 s. 57.
SCHILLER F.: Zbójcy. Re.: K. Babicki. Scenogr.:
M. Braun. Teatr lski im. S. Wyspiaskiego w Katowicach. Premiera, 24 V 2013. Rec.: D. Lubina-Cipiska:
Bryk z Schillera. nr 7-8 s. 87, fot.
SEN nocy letniej wedug W. Shakespeare’a. Oprac. dramat.: M. Lachman. Re.: K. Popioek. Teatr Zagbia
w Sosnowcu. Premiera, 9 XI 2013. Rec.: W. Kociski:
Sen wedug Shakespeare’a. nr 12 s. 58, fot.
SOWACKI J.: Balaldyna. Re.: N. Babiska. Scen.:
J. Skrzynecka. Teatr Polski w Bielsku-Biaej. Premiera, 11 XI 2013. Rec.: D. Lubina-Cipiska: Do Bielska
na szkolny bryk. nr 12 s. 59, fot.
STRAUSS J.: Baron cygaski. Operetka w 3 aktach. Libretto: J. Schnitzer wg opowiadania M. Jôkaia. Re. i choreogr.: H. Konwiski. Opera lska w Bytomiu. Premie-

– Recenzje ksiek –
BUDZIK J.: Dotyk wiata. O zmysowym doznawania
kina. Katowice 2012. Rec.: P. Pieniek: Imperium (kinowych) zmysów. nr 10 s. 63.
CH KO -GOT KO WICZ A.: Ucho i umys.
Gdask 2012. Rec.: M. Dziadek, nr 9 s. 59. Cykl „Midzy nutami”.
GRZONKA H.: Polskie Radio Katowice. 1927-2012. Katowice 2012. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 1
s. 78 (nota recenzyjna).
GWÓD A.: Jest film, nie ma filmu – koniec bajki. Felietony o kinie. Wrocaw 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 6 s. 64 (nota recenzyjna).
LEWANDOWSKI J. F.: Kino lskie. Katowice 2012.
Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 1 s. 78 (nota recenzyjna).
RADIOFONIA na Górnym lsku w okresie midzywojennym. Katowice 2012. Rec.: B. Widera: Krótko
o ksikach. nr 1 s. 78 (nota recenzyjna).
KULTURA KRAJOZNAWSTWO.
ETNOGRAFIA
– Artykuy. Przyczynki. Felietony –
BEDNARCZYK R.: Manifest rzucony w próni (Finansowanie kultury w Tarnowskich Górach). nr 3
s. 48-49, fot.
BEDNARCZYK R.: Mniej pienidzy, ale bez ndzy
(Wydatki budetowe województwa lskiego na kultur). nr 4 s. 28-29.
BIELSKO. Notatnik kulturalny (Ekspozycja wspóczesnej sztuki otewskiej w Galerii Bielskiej BWA; mier
Otokara Balcego, twórcy bielskiego Studia Filmów Rysunkowych; Nagroda im. Oskara Kolberga dla ywieckich artystów: Jana Brodki i Anny Ficor; Nagrody dla
realizatorów spektaklu „Zbrodnie” wystawionego
w Teatrze Polskim w Bielsku-Biaej). nr 1 s. 84, fot.
BIELSKO. Notatnik kulturalny (Nagroda wiatowego
Biennale Plakatu Studenckiego „Nowy Sad 2012” dla
Iwony Cichy z Cieszyna; Nagrody prezydenta Bielska-Biaej za osignicia w dziedzinie kultury i sztuki; Wystawa obrazów, grafik i rzeb Jana Marcina Grabowskiego w Galerii Bielskiej BWA; mier
Mariana Wantoy, rysownika z bielskiego studia
Filmów Rysunkowych). nr 2 s. 84, fot.
BIELSKO. Notatnik kulturalny (Bielska Zadymka
Jazzowa; Wystawa malarstwa bielskich artystów
w Galerii rodowisk Twórczych w Bielsku-Biaej pt.
„Bielsko XXI – korzenie”; Wystawa malarstwa Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca w Galerii Bielskiej
BWA). nr 3 s. 84.
BIELSKO. Notatnik kulturalny (Wystawa prac Leszka Oprzdka w Galerii Bielskiej BWA; Wystawa malarstwa Jarosawa Modrzewskiego w Galerii Bielskiej
BWA; Ogólnopolski Przegld Dziecicej i Modzieowej Twórczoci Literackiej LIPA; Wystpy Wyszobramskiego Chóru Kameralnego przy parafii
ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, w Niemczech). nr 4 s. 84.
BIELSKO. Notatnik kulturalny (Spektakl „Hotel Nowy wiat” M. Piekorz w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska-Biaej w Turynie; Zote Maski dla bielskich aktorów; Wystawa pt. „Fotografia dzikiej
przyrody” w Galerii Bielskiej BWA). nr 5 s. 72.
BIELSKO. Notatnik kulturalny (Nagrody dla Teatru Lalek „Banialuka”; XV Przegld Filmowy na Granicy”;

stiwal Wiolinistyczny im. B. Hubermana w Czstochowie; 3. Festiwal Dekonstrukcji Sowa „Czytaj”.
Czstochowa, 14-20 X 2013). nr 12 s. 73.
DKS: Ogólnopolskie obchody dni judaizmu (Muzeum
lska Opolskiego, 17 I 2013). nr 2 s. D, fot.
–: Opolskie szmaragdy (Przegld Twórczoci Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”). nr 7-8 s. 100, fot.
GAUSZKA K.: Lustro (Album „Rodzina lska
w dawnej fotografii”). nr 4 s. 59. Cykl „Biblioteka noc”.
–: Meluzyna (O ksice Barbary i Adama Podgórskich pt. „Mitologia lsk”). nr 1 s. 58. Cykl „Biblioteka noc”.
GERLLICH M. G.: Jak Karlik przesta by hajerem
(mier w kulturze górniczej). nr 12 s. 5-8, fot.
JEDNYM zdaniem. 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.
Diariusz wydarze kulturalnych w regionie bielskim
JEDNYM zdaniem. 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.
Diariusz wydarze w regionie czstochowskim
JEDNYM zdaniem. nr 1 s. 82-83; nr 2 s. 82-83; nr 3 s. 8283; nr 4 s. 82-83; nr 5 s. 70-71; nr 6 s. 70-71; nr 7-8 s. 102103; nr 9 s. 70-71; nr 10 s. 70-71; nr 11 s. 70-71; nr 12
s. 70-71.
Diariusz wydarze kulturalnych w regionie katowickim
JEDNYM zdaniem. 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.
Diariusz wydarze kulturalnych w regionie opolskim
JEDNYM zdaniem. 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.
Diariusz wydarze kulturalnych na Zaolziu
KATOWICE. Notatnik kulturalny (Nagrody Marszaka Województwa lskiego za osignicia w dziedzinie twórczoci artystycznej, upowszechniania i i ochrony kultury; Wystp szwajcarskiej grupy „X-Quartet”
w Katowicach; Wystawa rysunków Pablo Picasso
w Rondzie Sztuki w Katowicach; Jubileusz prof. dr
hab. Barbary Bazielich; Premiera sztuki Milana Pavlika pt. „Trzy zote wosy” w Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”; Wystawa grafik Jerzego Handermandera w Muzeum Historii Katowic). nr 1 s. 82-83, fot.
KATOWICE. Notatnik kulturalny (Wystawa fotografii Zbigniewa Sawicza pt. „Okamgnienie w galerii Radia Katowice; Wystawa malarstwa Czesawa Galunego w galerii ZPAP w Katowicach; Otwarcie Pracowni Teatralno-Filmowej w Muzeum Historii Katowic; Wystawa fotograficznych „Portretów” Daniela Rybczyskiego w galerii Rybnickiego Centrum Kultury; 100. rocznica urodzin Witolda Lutosawskiego; IV Dni Fotografii w Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Kultury; Wieczór z Ryszardem
Gabrysiem w Teatrze „Ateneum”). nr 2 s. 82-83, fot.
KATOWICE. Notatnik kulturalny (Wystawa nt. historii szkolnictwa w Tychach w Muzeum Miejskim w Tychach; Pokaz najciekawszych filmów studentów
Wydziau Radia i Telewizji Uniwersytetu lskiego
w Ka to wi cach w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, 21 II 2013; Wystawa nowych prac malarskich
Jacka Rykay w galerii „Foyer” Teatru lskiego; Wystawa malarstwa Magorzaty Maek w galerii „Ateneum” w Katowicach; Promocja ksiki S. Wisockiego pt. „Mistrz Teofil Ociepka” w Muzeum Górnolskim w Bytomiu; Wystawa fotografii Krzysztofa
Pileckiego pt. „Atlantyda. Sto tysicy patyków”
w galerii ZPAF. Okrg lski; Wystawa malarstwa
Ryszarda Grzyba w Galerii Extravagance w Sosnowcu). nr 3 s. 82-83, fot., rys.
KATOWICE. Notatnik kulturalny (Wystawa fotografii Michaa Caego pt. „lsk i Galicja” w galerii „Katowice” Okrgu lskiego ZPAF; Premiera
w lskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” – „Najmniejszy bal wiata” Maliny Przelugi; Gala XXIV
Konkursu „Górnolskie koronki” w Bytomiu;
Konkurs fotograficzny w koncepcji Kazimierza
Wejcherta dawniej i dzi” w Muzeum Miejskim
w Tychach; XXIV Gliwickie Spotkania Teatralne;
Otwarcie wystawy pt. „Jakli, kiecce, sztofce. Strój
ludowy w Tychach”. Muzeum Miejskie w Tychach).
nr 4 s. 82-83, fot.
KATOWICE. Notatnik kulturalny (Wystawa pt. „Najwitsza Panienka w sztuce ludowej. Ze zbiorów Muzeum Górnolskiego w Bytomiu”; Wystawa artystów
grupy „Zwornik” w Muzeum Górnolskim w Bytomiu; Wystawa prac fotograficznych Antoniego Kreisa w Galerii Mediów, Aktorstwa i Reyserii Wyszej
Szkoy Technicznej w Zabrzu; Wernisa fotografii
Zwizku Polskich Artystów Fotografików. Okrg lski; Wystawa prac Weroniki Siupki pt. „Walcownia”
w Galerii Pojedynczej Centrum Kultury „Katowice”;
mier Haliny Lerman, artysty malarza). nr 5 s. 7071, fot.
KATOWICE. Notatnik kulturalny (Prapremiera „Serca” Edmunda de Amicisa w lskim Teatrze Lalki
i Aktora „Ateneum”; Wystawa pt. „Ziemia pszczyska” w Muzeum Miejskim w Tychach; VII Gorczyc-
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Wystawa malarstwa Leona Tarasiewicza w Galerii
Bielskiej BWA). nr 6 s. 72.
BIELSKO. Notatnik kulturalny (Wystawy bielskich artystów w Rydze; Wystawa pt. „Kobieta Mocy” w Galerii Bielskiej BWA; 8. Konkurs „lska Rzecz” w Cieszynie). nr 7-8 s. 104, fot.
BIELSKO. Notatnik kulturalny (Akcja artystyczna LOOP w Bielsku-Biaej; Odkrycia archeologiczne w Cieszynie; 50. Tydzie Kultury Beskidzkiej). nr 9
s. 72.
BIELSKO. Notatnik kulturalny (Wystawa obrazów, grafik, fotografii i malarstwa Jacka Malickiego w Galerii Bielskiej BWA; Laury XXXVIII Festiwalu Filmowego dla Jolanty Dygo i Macieja Gila z Cieszyna; Pobyt chóru szkolnego „Canzonetta” ze Strumienia
w Wiedniu). nr 10 s. 72.
BIELSKO. Notatnik kulturalny (XLI Biennale malarstwa „Bielska Jesie 2013”; V Foto Art Festival w Bielsku-Biaej; XXXI Wojewódzki i XVII Ogólnopolski
Przegld Dziecicej i Modzieowej Twórczoci Literackiej „Lipa 2013”). nr 11 s. 72, fot..
BIELSKO. Notatnik kulturalny (XVI Biennale Malarskie „Bielska Jesie 2013”; 3. miejsce dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej z Czechowic-Dziedzic w rankingu bibliotek dziennika „Rzeczpospolita” i Instytutu
Ksiki w 2013 roku; Restauracja Sapiehówki w Bielsku-Biaej). nr 12 s. 72.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (Konkursy dla
amatorów – filmowców w Czstochowie; Wystawa pokonkursowa Grad Press Photo 2012 w Czstochowie;
Wystp Michaela Nymana podczas Festiwalu Ars Cameralis w Czstochowie; Wystawa malarstwa Romulada Oramusa i Stanisawa Sobolewskiego w Sali Gobelinowej Miejskiej Galerii Sztuki w Czstochowie). nr 1 s. 85.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (Czytanie dramatu „Wanda” Lilki Dyderskiej w Sali Kameralnej
im. Iwo Galla w Teatrze im. A. Mickiewicza w Czstochowie; Wystawa prac malarskich Jacka Waltosia w Miejskiej Galerii Sztuki w Czstochowie; Targi Boonarodzeniowe w Czstochowie). nr 2 s. 85.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (25. Plener
Miejski w Czstochowie; Monodram Adama oniewskiego pt. „Ptaki spadaj” w Teatrze from Poland; II koncert fortepianowy W. Kilara w Filharmonii Czstochowskiej; Spotkanie z hipertekstem w Wilii Generaa w Czstochowie). nr 3 s. 85.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (III Konkurs
Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków
w Czstochowie; Wystawa prac powstaych podczas 38. Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Jurajska Jesie”; Wystawa pt. „Monido” w OPK
Gaude Mater w Czstochowie; Wystawa prac Roberta Bubla w Galerii Dobrej Sztuki w Czstochowie).
nr 4 s. 85.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (I Midzynarodowy Konkurs Artystyczny pt. „Pejza Wspóczesny”
zorganizowany przez okrg czstochowski ZPAP; Wystawa ikon Danyy Mowczana w Galerii Dobrej
Sztuki w Czstochowie; Ogólnopolski Konkurs Dobrej Piosenki im. Kaliny Jdrusik; Wykonanie „Mesjasza” Haendla w Filharmonii Czstochowskiej). nr 5
s. 73.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (XXIII Midzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”; Wystawa grafik Mersada Berbera i Toshimiro
Hamano w Miejskiej Galerii Sztuki w Czstochowie; XVI Midzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji w Czstochowie; wiatowy Dzie Ksiki
i Praw Autorskich – obchody w Czstochowie). nr 6
s. 73.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (Amatorskie
grupy teatralne w Czstochowie; Wystawa pt. „Darz
Bór” w Muzeum Czstochowskim; 9 Hot Jazz Spring
w Czstochowie; Odsonicie pomnika kpt. Stanisawa Sojczyskiego, ps. „Warszyc” w Czstochowie).
nr 7-8 s. 105.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (Spotkania
mioników komiksu w Czestochowie; Wystawa obrazów artystów z Europy rodkowej pt. „People –
metr” w Sali lskiej Miejskiej Galerii Sztuki w Czstochowie; II Noc Kultury Niezalenej „Hallo Szpicbródka” w Czstochowie; Wystawa pejzay Pauliny
Ortenburger w Miejskiej Galerii Sztuki w Czstochowie). nr 9 s. 73.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (Imprezy dotyczce twórczoci ludowej w Czestochowie; Nominacja grupy plastycznej „Sztuczne Fioki” do Paszportów „Polityki”; Koncert zespou „Shamboo Tata”
z udziaem Muka Staszczyka). nr 10 s. 73.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (XIII Przegld
Zespoów Teatralnych Szkó Ponadgimnazjalnych.
Czstochowa, 19 VI 2013; Fotomaraton 2013 – ogólnopolski konkurs fotografii, Czstochowa, 2829 IX 2013; Wystawa XIX-wiecznych drzeworytów
wy ko na nych wg ry sun ków A. Gie rym skie go,
J. Pankiewicza. W. Podkowiskiego – Pawilon Wystawowy w Parku im. S. Staszica w Czstochowie)
nr 11 s. 73.
CZSTOCHOWA. Notatnik kulturalny (Konkurs „Czstochowa w kadrze” dla filmowców amatorów; Fe-
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ra, 15 XI 2012. Rec.: M. Sztuka: Karnawaowa uczta.
nr 1 s. 69, fot.
SZCZYGIE M.: Gottland. Teatr Rozrywki w Chorzowie. Adapt.: A. Gowacka. Re.: J. Zdrada. Rec.: D. Lubina-Cipiska: Ciasto z zakalcem. nr 4 s. 69, fot.
SZEKSPIR W.: Sen nocy letniej. Przek.: S. Baraczak.
Re.: M. Pecko. Lalki i kostiumy: E. Farkasova. Teatr
Lalek Banialuka w Bielsku-Biaej. Premiera, 19 IV 2013.
Rec.: D. Lubina-Cipiska: Lalki, maski i Szekspir. nr 6
s. 57, fot.
URBASKI R.: Cesarz Ameryki. Re.: J. Gomb. Scenogr.: M. Bulanda. Teatr Polski w Bielsku-Biaej. Premiera, 20 IV 2013. Rec.: A. Gowacka: Podró w nieznane. nr 5 s. 54, fot.
VALENTIN P.: Przyjazne dusze. Przek.: E. Woniak.
Re.: J. Boczak. Teatr im. A. Mickiewicza w Czstochowie. Premiera, 29 XI 2012. Rec.: J. Waroska: ycie po yciu. nr 3 s. 68, fot.
WAL CZAK M.: Ama zo nia. Re. i oprac. muz.:
T. Man. Scenogr.: A. Piekarska-Man. Teatr im. A. Mickiewicza w Czstochowie. Premiera, 27 IV 2013. Rec.:
J. Waroska: Tygrys czy papuga. nr 7-8 s. 86, fot.
ZANDT B. van, MILMORE J.: Skrznk@Pandory.
Prze.: E. Mikowska. Re., scenogr. i oprac. muz.:
A. Sa dow ski. Te atr No wy w Za brzu. Pre mie ra, 29 XI 2012. Rec.: M. Figza: Komedia dla dorosych,
przypowie dla dzieci. nr 2 s. 70, fot.
ZELLER F.: Prawda. Przek.: B. Grzegorzewska. Re.
i oprac. muz.: W. Malajkat. Teatr Zagbia w Sosnowcu. Premiera, 4 I 2013. Rec.: W. Kociski: Prawda, ból,
kamstwo kusi. nr 2 s. 68, fot.
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ki Festiwal; Wystawa aglowców Macieja Sobierskiego w galerii Wydziau Mediów Wyszej Szkoy Technicznej w Zabrzu; Laureaci 2. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek; Nagrody „Wydarzenie muzealne 2012” w województwie
lskim). nr 6 s. 70-71, fot.
KATOWICE. Notatnik kulturalny (Promocja ksiki J. Musioa w Bibliotece lskiej w Katowicach
pt. „Dramat zaklty w listach”; XX Festiwal „Ave
Maria” w Czeladzi; Projekt pt. „Obrazy pónocy”
Dominique Sampiero i Arkadiusza Goli; Nowy
obiekt ekspozycyjno-szkoleniowy Górnolskiego
Parku Etnograficznego; Nagrody 19. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki
Wspóczesnej dla Teatru lskiego w Katowicach; Wy sta wa fo to gra fii Zbi gnie wa Sa wi cza
w Muzeum w Raciborzu; mier reysera przedstawie teatralnych dla dzieci, Petra Nosálka). nr 78 s. 102-103, fot.
KATOWICE. Notatnik kulturalny (10. konferencja
„Medium Mundi” pt. „Muzyka wartoci”; Muzyka
rónych wyzna w kociele ewangelickim „Na Niwach” w Czeskim Cieszynie; Warsztaty dla dzieci
i modziey w Galerii Sztuki Wspóczesnej BWA w Katowicach; Wystawa pt. „Architekci plakatu. Lenica,
Flisak, Zamecznikowie w galerii architektury SARP
w Katowicach; Wystawa fotografii Zbigniewa Podsiady w Galerii akomscy w Sosnowcu; mier Henryka Baranowskiego [1943-2013], wybitnego czowieka teatru). nr 9 s. 70-71, fot.
KATOWICE. Notatnik kulturalny (Wystawa grafiki Joanny Piech w Muzeum Miejskim w Tychach; 11. Midzynarodowy Festiwal Lalek „Katowice – Dzieciom”; lski numer kwartalnika literackiego „Metafory”; Nagrody prezydenta Katowic dla ludzi kultury; V Powiatowa Konferencja Regionalna powicona ludowoci w literaturze lskiej w Gliwicach;
Wystawa fotografii Michaa Cay w Muzeum lskim
w Katowicach; X Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego; Tomasz Wenklar rzebi Hann i Kazimierza
Wejchertów, architektów projektantów tzw. Nowych Tychów; Cykl wykadów o twórczoci Konrada Krzyanowskiego w Muzeum Górnolskim
w Bytomiu; I Europejska Akademia Sztuki Lokalnej
w Bytomiu). nr 10 s. 70-71, fot.
KATOWICE. Notatnik kulturalny (Midzynarodowa
Konferencja Naukowa pt. „Kultura Europy rodkowej” w dniach 14-15 XI 2013; Laureaci Nagrody im.
Karola Miarki; Festiwal „Gorzycki Antico e moderno”, Bytom, 4-12 X 2013; Wystawa pt. „Krzyowscy
z Tychów” w Muzeum Miejskim w Tychach; Wystawa zbiorowa czonków Zwizku Polskich Artystów
Fotografików pt. „Kopalnia obrazu VI. Obiektywnie/Subiektywnie” w Katowicach; Wernisa fotografii „Bliej” w galerii „Katowice” Zwizku Polskich
Artystów Fotografików; Uroczysta sesja sejmiku
Województwa lskiego w 65. rocznic mierci Augusta Hlonda). nr 11 s. 70-71, fot.
KATO WI CE. No tat nik kul tu ral ny (Wy sta wa pt.
„O ucyjach, betlejkach i Herodach. Obrzdy
i zwyczaje okresu zimowego w Tychach i okolicy”.
Tychy, 7 XII 2013; Wystawa pt. „Przy kuchennym
stole – wntrza i smaki kuchni lskiej” w Muzeum
Górnolskim w Bytomiu; Konkurs na plakat
do inscenizacji przedstawienia „Lot nad kukuczym
gniazdem” w Teatrze lskim w Katowicach; Wystawa pt. „Fajanse z Delft” z kolekcji prof. Wojciecha Kowalskiego w Willi Caro w Gliwicach; Nagrody „lski Samorzd 2013”; Promocja albumu fotograficznego Roberta Garstki pt. „wiat obok
nas. Obrzdowo doroczna w województwie lskim” w Muzeum Górnolskim. Park Etnograficzny w Chorzowie; Spotkanie autorskie z prof. Z. Woniczk z okazji drugiego wydania ksiki pt. „Represje na Górnym lsku po 1945 roku”. Mysowice, 13 XII 2013; XXIII Mikoowskie Impresje). nr 12
s. 70-71, fot.
KER NER A.: Czy tra dy cja zgi nie? (Wiel ka noc
na Opolszczynie). nr 3 s. 22-25. Rys. W. uka.
(KO): Laury dla opolskich twórców i animatorów kultu ry (XXX edy cja Na gro dy im. Ka ro la Miar ki, XIV edycja Nagrody Marszaka Województwa
Opolskiego). nr 11 s. 68, fot.
KO NO PEL SKA W.: Kon fe ren cja i mo no gra fia
(XVI Midzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy rodkowej”). nr 1 s. 82.
(wk) [Wiesawa Konopelska]: Kultura si buduje (Nowe obiekty kulturalne Katowic). nr 11 s. 67. Cykl „Znaki i twarze miasta Katowice”.
KONOPELSKA W.: Straszki, czyli inny lsk (Konkurs,
program edukacyjny powicony poznawaniu lskich
legend przez dzieci). nr 7-8 s. 107, fot.
KOTKOWSKA J.: Dotknicie egzotyku (Spotkania
z kultur Japonii w Czstochowie). nr 6. 73.
–: Kultura wci mocna! (Nagrody Miasta Czstochowy w dziedzinie kultury). nr 10 s. 73.
–: Letnich imprez czar! (Letnie imprezy kulturalne
w Czstochowie). nr 9 s. 73.
KUBIT B.: Wielkanocne zwyczaje wiekami uwicone
(Zwyczaje wielkanocne na Górnym lsku). nr 3 s. 1215, fot.

MUZEUM lska Opolskiego. nr 1 s. D.
MYSZOR J., BEDNARSKI D., MAKÓWKA L., PYKA H.: W nowym Muzeum lskim. nr 1 s. 6-7. Z listów do redakcji.
OPOLE. Notatnik kulturalny (Nagroda Instytutu Konfucjusza dla marszaka województwa opolskiego
Józefa Sebesty; Konferencja Politechniki Opolskiej
i Towarzystwa „Polonia – Kresy” pt. „Kresowianie
na wiecie”; Wystawa pt. „Królewskie eliwo” w Muzeum Hutnictwa w Ozimku). nr 1 s. 81.
OPOLE. Notatnik kulturalny (Poegnanie poety, prozaika i polonisty, Zygmunta Dmochowskiego [19312013]; Wystawa pt. „Gloria victis” z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego w WBP Opole; Muzeum
Piastów lskich w Brzegu depozytariuszem Kolekcji Obrazów Rodziny Mroczkowskich; XXVIII Przegld Zespoów Koldniczych pt. „Herody” w Lewinie Brzeskim). nr 2 s. 81.
OPOLE. Notatnik kulturalny (Korowód przebieraców
na koniec karnawau w Opolu; Konferencja pt.
„Zakochani w lskiej kulturze” w Góradach; Koncert chiskich akrobatów w Opolu; Warsztaty liderów samorzdowych instytucji kultury w Opolu). nr 3
s. 81.
OPOLE. Notatnik kulturalny (Nagrody marszaków województw opolskiego i lskiego z okazji Midzynarodowego Dnia Teatru; 20-lecie mecenatu Grupy Górade Cement S.A. nad Filharmoni Opolsk; XXVIII
Jarmark Wielkanocny w Opolu). nr 4 s. 81.
OPOLE. Notatnik kulturalny (38. Konfrontacja Teatralne „Klasyka Polska”; Promocja Politechniki Opolskiej; 5. edycja „Ulicy kultury w Opolu”; XXI Wiosna austriacka w Opolu). nr 5 s. 69.
OPOLE. Notatnik kulturalny (Tytu Honorowego
Czonka Stowarzyszenia Absolwentów i Nauczycieli
Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych w Opolu dla
Róy Bednorz; XXVI Ogólnopolski Festiwal Teatru
Lalek w Opolu; wito Korpusu Kadetów w Opolu).
nr 6 s. 69.
OPOLE. Notatnik kulturalny (Nagroda „Polityki” dla
prof. D. Simonides; Wojewódzkie Spotkanie Kresowian w WBP Opole; Obchody 70. rocznicy sakry biskupiej, ks. Józefa Nathana [1867-1947]) nr 7-8
s. 101.
OPOLE. Notatnik kulturalny (Obchody 100. rocznicy
urodzin E. J. Osmaczyka; Województwo opolskie
na 66. Gorolskim wicie w Jabonkowie; VII Polsko-Czeski Festiwal Folklorystyczny w Muzeum Wsi
Opolskiej). nr 9 s. 69.
OPOLE. Notatnik kulturalny (Wernisa Salonu Jesiennego 2013 Zwizku Polskich Artystów Plastyków
w Opolu; Koncert inauguracyjny X Festiwalu „Gaude Mater Polonia. Wincenty z Kielczy in memoriam”;
Województwo opolskie na doynkach prezydenckich
w Spale; Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 na terenie województwa opolskiego). nr 10 s. 69.
OPOLE. Notatnik kulturalny (Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Opolskiej z okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego Kozarzewskiego; Nagrody
Marszaka Województwa Opolskiego dla twórców
i animatorów kultury; Obrady Senackiej Komisji Kultury w Pawowicach i Byczynie nr 11 s. 69.
OPOLE. Notatnik kulturalny (XVIII Wojewódzki Festiwal Pieni Patriotycznej pt. „Tobie Polsko”; Konferencja pt. „W 90. rocznic zaoenia Dzielnicy I Zwizku Polaków w Niemczech. Mniejszoci narodowe w Niemczech w okresie midzywojennym”
w Opolu; XXIV Najazd Poetów na Zamek Piastów
lskich w Brzegu). nr 12 s. 69.
OPOLSKIE Forum Kultury. nr 12 s. 68, fot.
PICHETA J.: Tory do wolnoci (Losy twórców urodzonych w Bielsku). nr 2 s. 84.
SIKORA J.: Z pisark o ksikach i … rocku (Spotkanie autorskie Magorzaty Gutowskiej-Adamczyk
w Bystrzycy). nr 12 s. 74.
SUPIK T.: Muzeum lskie a „polska racja stanu”. nr 2
s. 51, fot. Polem.: T. Galisz: Z listów do redakcji. nr 4
s. 6. H. W. Maciejczyk: Z listów do redakcji. nr 3 s. 6.
SZTUKA M.: lskie strachy i demony (Noc Muzeów 2013 w Katowicach). nr 6 s. 76.
–: Wiosna obudzia skansen (Górnolski Park Etnograficzny w Chorzowie). nr 5 s. 75, fot.
WIDERA B.: Luftwaffe i piwnice KW PZPR (Oddzia
Teatralno-Filmowy Muzeum Historii Katowic). nr 78 s. 51, fot..
WÓJCIK J.: Dokd posza Karolinka? (Gminne Centrum Kultury w Gogolinie). nr 6 s. 69.
Koryfeusz kresowo-opolski (Zbigniew Kociów 1929
-, muzyk, pedagog, krytyk, dziennikarz, pisarz muzyczny). nr 11 s. 69.
ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (2. wydanie ksiki Jana Szymika pt. „Doroczne zwyczaje i obrzdy na lsku Cieszyskim”; Zjazd rodziny Pilchów; Laureaci
Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy z Zaolzia; Premiery Sceny Polskiej
Teatru Cieszyskiego). nr 1 s. 86.
ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (Spotkanie prezydentów Polski, Sowacji i Czech w Wile; 600. lecie powstania Bukowca, najstarszej wsi beskidzkiej na lsku Cieszyskim; Jubileusze w 2013 roku na Zaolziu). nr 2 s. 86.

ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (Premiery na Scenie
Polskiej Teatru Cieszyskiego w Czeskim Cieszynie;
Koncert zespou rockowego „SBB” w Ostrawie;
Koncert A. M. Jopek i M. Peszek podczas festiwalu
„Colours of Ostrava”). nr 3 s. 86.
ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (Sezon teatralny Sceny Polskiej Tesinskeho Divadla w Czeskim Cieszynie;
Polsko-czeski koncert chórów piewaczych w Karwinie; Dotacje czeskiego Ministerstwa Kultury dla Polaków na Zaolziu; Wieczór jazzowy powicony pamici Stanisawa Helisa w Czeskim Cieszynie). nr 4
s. 86.
ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (Nowy ambasador
RP w Pradze, Grayna Bernatowicz; Festiwal Piosenki Dziecicej w Hawierzowie; Polskie przedszkole
w Czeskim Cieszynie) nr 5 s. 74.
ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (Konkurs fotograficzny pt. „Ksistwo Cieszyskie w obiektywie”;
Wystp „Budki Suflera” podczas IX Bystrzyckiego
Zlotu; Projekt „Skoczów – Karwina. ladami Gustawa Morcinka”; Jubileuszowa wystawa Kazimierza
Suchanka w Czeskim Cieszynie). nr 6 s. 74.
ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (XI Dni Kultury Studenckiej w Czeskim Cieszynie; Muzeum Gminne
w Gródku; Przedstawienie pt. „Maa Syrenka”
na Scenie Lalek „Bajka” w Czeskim Cieszynie). nr 78 s. 106.
ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (Gmach ZG PZKO
w Czeskim Cieszynie; Wystp zespou „Zaolzi”
na Midzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym
w Ankarze; Rzeby drzewne w Czeskim Cieszynie).
nr 9 s. 74.
ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (Szkolnictwo polskie
w Czechach; Tablica upamitniajca Wincentego Witosa w Gródku; Nadanie imienia Stanisawa Hadyny dla szkoy polskiej w Bystrzycy). nr 10 s. 74.
ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (Wieczór autorski Renaty Putzlacher w Czeskim Cieszynie; II Przegld Teatrów Amatorskich grajcych w Gwarze – Mosty koo Jabonkowa, 14 X 2013; Spotkanie ambasador RP
w Pradze z przedstawicielami organizacji i instytucji polskich w Republice Czeskiej). nr 11 s. 74.
ZAOLZIE. Notatnik kulturalny (100. rocznica urodzin
pisarza Adama Wawrosza – akademia w Trzycu, 23 XI 2013; Akcja ratowania organów w kociele Jezusowym w Cieszynie). nr 12 s. 74.
– Wywiady –
ABAMOWICZ D.: Nowa przestrze Katowic. Z nowym dyrektorem Muzeum lskiego w Katowicach, a zarazem dyrektorem Muzeum Górnolskiego w Bytomiu…, rozm.: B. Widera. nr 11 s. 18-19, fot.
– Recenzje –
KULTURA muzyczna Katowic i jej dzieje. [Red. A. Barczak]. Katowice 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 11 s. 64 (nota recenzyjna).
WIAT naszych przodków. Tradycje zimowego cyklu
obrzdowego. Czechowice-Dziedzice 2012. Rec.:
B. Widera: Krótko o ksikach. nr 7-8 s. 96 (nota recenzyjna).
W JAKLI, kiecce, sztofce. strój ludowy w Tychach i okolicy. Tychy 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach.
nr 5 s. 64. (nota recenzyjna).
HISTORIA. POLITYKA
– Artykuy ogólne –
BBNIK G.: „W cieniu tragedii woyskiej 1943 roku”
(Konferencja naukowa w 70. rocznic mordów Polaków na Kresach Poudniowo-Wschodnich). nr 7-8
s. 16-17.
DKS: Opolskie obchody 92. rocznicy wybuchu III Powstania lskiego. nr 6 s. 68.
GAUSZKA K.: Reduta Ordona (Refleksje nt. obrazu historycznego zawartego w „Wiey spadochronowej” K. Goby). nr 5 s. 44.
JANECZEK Z.: Tak, jak Grecy spod Termopil i Missolungi (Powstanie styczniowe w lskiej prasie). nr 1
s. 20-25, fot. Nawiz.: J. Frelich: Z listów do redakcji.
nr 4 s. 56.
K. G.: Najstarsza spódzielnia mieszkaniowa na Górnym
lsku (Chorzowska Spódzielnia Mieszkaniowa).
nr 5 s. 32-33, fot.
KAPAA Z.: Uchodcy lscy w Afryce w latach II wojny wiatowej. nr 4 s. 55-57, fot.
KASZPER K.: Pomnik bolesnej pamici (Pomnik gen.
Josefa Snejdarka, antypolskiego dowódcy wojskowego). nr 3 s. 56-58, fot.
KOSTERSKI W.: Wakacje z Verbatsky’m (Wakacje
w Grecji – refleksje z lektury ksiki argentyskiego dziennikarza i pisarza Horacego Verbatsky’ego
o argentyskiej juncie). nr 10 s. 8-11, fot.
KOTKOWSKA J.: Pami historii (Obchody 150.
rocznicy wybuchu Powstania styczniowego w Czstochowie). nr 3 s. 85.
KRAISSKA M.: Afganistan – byam korespondentem
wojennym. nr 7-8 s. 10-13, fot.

– Sylwetki –
COFALKA J.: lzacy w procesji dziejowej (Juliusz
Grzdziel [1896-1973]). nr 7-8 s. 26-29.
SZTOLER G.: Wariat, który chce pisa (Kronikarz Bojszów, Roman Horst). nr 3 s. 30-33, fot.
BEDNARCZYK R.: Ze Lwowa do Canberry (Henryk
Kustra – onierz Armii Andersa, tuacz). nr 11 s. 1213, fot.
HESKA-KWANIEWICZ K.: Wielkie serce mia ten góral (70. rocznica mierci publicysty, dziaacza spoecznego i naukowca Pawa Musioa). nr 2 s. 54-57.
TURANT W.: Angielska ksina (Ksina Daisy von
Pless). nr 6 s. 22-25, fot.
WÓJCIK J.: Opolski wiadek (Krzysztof Janusz Werner [1928-2013] – wizie sowieckich agrów). nr 5 s. 69.
POEGNANIE mjr Krzysztofa Janusza Wernera. nr 5
s. 68, fot.
– Wywiady –

Prasa. Ksiki. Biblioteki

BUSZMAN J.: Kierowa si dobrem Polski. Z…, wiceprezesem Zwizku Górnolskiego, przewodniczcym
Sejmiku Samorzdowego Województwa Katowickiego
w latach 1990-1994 (O zmarym premierze Polski, Tadeuszu Mazowieckim) rozm.: B. Widera. nr 12 s. 15, fot.
SPYRA P., WONICZKA Z.: Muzeum czy supermarket. O przyszoci Domu Powstaca z wicewojewod lskim P. Spyr i profesorem U Z. Woniczk rozm.:
M. Mierzwiak. nr 2 s. 32-33, fot.

– Artykuy. Przyczynki. Felietony –

– Recenzje ksiek –
ARCHIWUM Pastwowe w Katowicach. Oddzia
w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym. Kato-

BANY W.: Po co nam miesicznik „lsk”. nr 1 s. 13,
fot.
BRADECKI T.: Po co nam miesicznik „lsk”. nr 1
s. 19, fot.
DRZAZGA D.: Po co nam miesicznik „lsk”. nr 1
s. 3, fot.
FOLEK G.: Skarbnica wiedzy (Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu). nr 9 s. 75, fot. Cykl „Z ycia bibliotek”.
GALISKA T.: Bytomska ksinica i jej patron (Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu). nr 5 s. 66, fot.
Cykl „Z ycia bibliotek”.

GAUSZKA K.: Otwieranie drzwi. nr 1 s. 3, fot.
KACZMAREK R.: Po co nam „lsk”. nr 1 s. 25, fot.
KANIA B.: Kto czyta, nie bdzi (Gminna Biblioteka
Publiczna w Buczkowicach). nr 11 s. 66, fot. Cykl „Z ycia bibliotek”.
KICZEK B.: Co z t ksik? (Pozycja ksiki w dzisiejszym wiecie). nr 10 s. 6-7. Rys. W. uka.
KIJONKA T.: Miasto bez gazet (Rynek prasowy
w Katowicach). nr 1 s. 36-43, rys. nr 2 s. 6-12, fot. Nawiz.: H. lezioski: Z listów do redakcji. nr 4 s. 5.
KOCHACZYK I.: Od malucha do seniora – biblioteka dla kadego! (Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach). nr 10 s. 66, fot. Cykl „Z ycia bibliotek”.
KONOPELSKA W.: Setny numer „Silesia prezentuje”
(Biuletyn Instytucji Promocji i Upowszechniania
Kultury „Silesia”). nr 4 s. 82.
KUCHARSKA M., PRZYBYA M.: Biblioteka – nieograniczona przestrze informacji i kultury (Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzbiu Zdroju). nr 6 s. 66,
fot. Cykl „Z ycia bibliotek”.
LEWANDOWSKI J.: Po co nam miesicznik „lsk”.
nr 1 s. 39, fot.
LEWCZAK T.: Bestwiskie abecado (Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie). nr 1 s. 80, fot. Cykl „Z ycia bibliotek”.
LIST otwarty Forum Dyrektorów Bibliotek Samorzdowych Województwa lskiego (Dyrektor Biblioteki lskiej – prof. Jan Malicki). nr 5 s. 5.
LUCHOWSKA A.: 65 lat MBP w witochowicach
(Miejska Biblioteka Publiczna). nr 7-8 s. 98, fot. Cykl
„Z ycia bibliotek”.
UKASIEWICZ-ZAGAA D.: Miejsce, gdzie ksika
yje wielokrotnie (Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach). nr 12 s. 66, fot. Cykl „Z ycia bibliotek”.
MACIUSZKIEWICZ R.A: Po co nam miesicznik
„lsk”. nr 1 s. 41, fot.
MALICKI J.: Po co nam miesicznik „lsk”. nr 1 s. 43,
fot.
MAKA H.: Czytelnicy chtnie tu wracaj (Gminna Biblioteka Publiczna w Pawowicach). nr 2 s. 60, fot. Cykl
„Z ycia bibliotek”.
PIWKO R.: Z listów do redakcji (Opinia o czasopimie
„lsk”). nr 6 s. 4.
REJDYCH M.: Biblioteka – miejsce atrakcyjne (Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie). nr 3 s. 80, fot.
Cykl „Z ycia bibliotek”.
SIKORA A.: Targi ksiki czy pluszaków (3. Targi
Ksiki w Katowicach). nr 10 s. 5, fot.
SIWCZYK K.: Po co nam miesicznik „lsk”. nr 1 s. 5051, fot.
SYTNIEWSKA E.: Po co nam miesicznik „lsk”. nr 1
s. 53, fot.
SZCZAWISKI M. M.: Po co nam miesicznik „lsk”.
nr 1 s. 55, fot.
SZCZEPASKI H.: Narodziny bibliopolis (Najstarsze
ksigarnie Katowic). nr 6 s. 18-20, fot.
SZCZEPASKI M. S.: Czyta nie czyta? Oto jest pytanie (I) (Stan czytelnictwa w Polsce). nr 1 s. 15. Cykl
„No tat nik spó nio ne go przy by sza”. We wspópr.
z A. liz.
–: Czyta nie czyta? Oto jest pytanie (II) (Stan czytelnictwa w Polsce). nr 2 s. 17. Cykl „Notatnik spónionego przybysza”. We wspópr. z A. liz.
SZTUKA M.: Odczarowywanie lska (Konferencje
Redaktorów Gazet Akademickich, 3-6 IX 2013).
nr 10 s. 57, fot.
SZYMIK J.: Po co nam miesicznik „lsk”. nr 1 s. 57,
fot.
TELESZKO A.: Biblioteka z pasj. Gminna Biblioteka
Publiczna w Lelowie. nr 4 s. 80, fot. Cykl „Z ycia bibliotek”.
WANIEK H.: Dlaczego lsk… (2). nr 3 s. 41, rys.
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wice 2012. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 5
s. 64 (nota recenzyjna).
ARCHIWUM w regionie. Region w archiwum. 80 lat
Archiwum Pastwowego w Katowicach 1932-2012. Red.
B. Kalinowska-Wójcik. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 2 s. 78 (nota recenzyjna).
CIEPIELA B.: Preczów dawniej i dzi. Historia miejscowoci. Bdzin 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 10 s. 69 (nota recenzyjna).
CZELADZKIE rody. Portret miasta. Ksiga Pamitkowa Klubu Rodzin Czeladzkich. [Oprac. J. Walczak,
wspópr. D. Walczak]. Czelad 2012. Rec.: B. Widera:
Krótko o ksikach. nr 4 s. 78 (nota recenzyjna).
CZYEWSKI A.: Murka. Tychy 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 7-8 s. 96 (nota recenzyjna).
DAROWSKI J.: Unsere. Rzeszów 2012. Rec.: E. Korepta: lzak z histori w tle. nr 6 s. 63.
HERZIG A., RUCHNIEWICZ K., RUCHNIEWICZ M.:
lsk i jego dzieje. Wrocaw 2012. Rec.: K. Gauszka:
Z oddechem. nr 2 s. s. 39. Cykl „Biblioteka noc”.
IN WEN TARZ ze spo u Ak ta mia sta Ka to wic
[1826] 1865 – 1945 [1953]. Przyg. do druku S. Krupa.
Katowice 2012. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach.
nr 4 s. 78 (nota recenzyjna).
KACZOROWSKI A.: Ballada o kaplicach. Woowiec 2012. Rec.: P. Pieniek: Meandry przeszoci. nr 9
s. 60.
KOCOT E.: O brudzowianach, Brudzowicach w czasie
zaborów 1795-1915. Brudzowice 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 9 s. 64 (nota recenzyjna).
LENE historie. Puszcza Pszczyska w historii Tychów
i okolicy. Przyroda i gospodarka. [Red. M. Lipok-Bierwiaczonek, A. Ociepa]. Tychy 2013. Rec.: B. Widera:
Krótko o ksikach. nr 10 s. 64.
LEWANDOWSKI K.: Guido Henckel von Donnersmarck. ycie skandalisty. Warszawa 2013. Rec.: M. Siedlaczek-Mikoda: Guido bohaterem innych czasów!
nr 4 s. 72.
AZUGA W.: Kalkulowa… Polacy na szczytach c. k.
monarchii. Pozna 2013. Rec.: M. Siedlaczek-Mikoda:
Niech na caym wiecie wojna… nr 9 s. 61.
NICIEJA S. S.: Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia
miast kresowych. T. 1. Opole 2012. Rec.: J. Cofaka: Kresowa Atlantyda. nr 2 s. 76.
NIEZWYKA wi Kresów Wschodnich i Zachodnich.
Wpyw lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym
lsku. Pod red. K. Heskiej-Kwaniewicz, A. Ratusznej
i E. urawskiej. Katowice 2012. Rec.: J. Kwaniewicz:
Lwowianie na Górnym lsku. nr 1 s. 76.
NIJAKOWSKI L. M.: Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej. Warszawa 2013.
Rec.: J. Cofaka: Rozkosz zemsty. nr 9 s. 63.
OLIWA A.: Gdy powicano noe. Tragedia Woynia.
Opole 2013. Rec.: I. Wyczókowska: Wspomnienia woyskiego dowódcy Samoobrony. nr 7-8 s. 93.
PATRONOWIE katowickich ulic. [Red. U. Rzewiczok]. Katowice 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 5 s. 64 (nota recenzyjna).
POCZTÓWKI z wielkiej wojny. Korespondencja wysyana poczt polow (1915-1918) ze zbiorów Antoniego
Przybyy z Janowa. [Red. J. Toflska, S. Rosenbaum]. Katowice 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 6
s. 64 (nota recenzyjna).
POPANDA J.; W okupowanym miecie. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Katowice 2013. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 10 s. 64 (nota recenzyjna).
RYGUS P.: Chorzów midzy wojnami. Opowie o yciu miasta 1922-1939. ód 2012. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 3 s. 78 (nota recenzyjna).
SUKOWSKI H.: Przyjani ogarn wiat. O kapitanie Wincentym Szczsnowiczu (Swiczu) i jego klubie
korespondencyjnym. Slobódka 2012. Rec.: B. Widera:
Krótko o ksikach. nr 6 s. 64 (nota recenzyjna).
SZKICE archiwalno-historyczne nr 9 (2012). Katowice 2012. Rec.: B. Widera: Krotko o ksikach. nr 4 s. 78.
(nota recenzyjna).
Z DZIEJÓW harcerstwa w Gliwicach. Red.: D. Recaw. J. Januszewska-Jurkiewicz. Gliwice 2012. Rec.:
K. Heska-Kwaniewicz: Harcerstwo gliwickie. nr 78 s. 94.
ZAGBIOWSKIE szkice monograficzne. Historia – kultura – owiata II (2012). [Red.: B. Ciepiela,
J. Kmiotek]. Bdzin 2013. Rec.: B. Widera: Krótko
o ksikach. nr 7-8 s. 96 (nota recenzyjna).

SPIS TRECI rok 2013

KUREK J.: Miasto jak powie (Chorzów). nr 7-8 s. 4244, fot.
LEWANDOWSKI J. F.: Korfanty wobec autonomii. nr 4
s. 50-52, fot.
MACURA R.: Protest (Dewastacja pomnika generaa Josefa Snejdarka). nr 5 s. 3.
NIEMCZUK J.: Pocig pancerny „Kabicz” i jego dowódca (III powstanie lskie – por. Edmund Kabicz). nr 5
s. 14-15.
NIEMCZUK P.: O dworcach zapomnianych i zupenie
niewanych (Dworce kolejowe na Górnym lsku
i w Zagbiu Dbrowskim). nr 3 s. 26-28, fot.
OPOLSKIE obchody rocznicy Zbrodni Katyskiej.
nr 5 s. 68, fot.
PAMI i modlitwa w 70. rocznic zbrodni na Woyniu. nr 9 s. 68, fot.
PANIEWSKI W.: Leopolis semper Fidelis (Lwów
i Kresy w dziejach Polski). nr 12 s. 34-38, fot.
PICHETA J.: Cuchnca fala (Fundacja Nissenbaumów).
nr 6 s. 72.
SCHÖNWALD B.; Nie ilo, a jako (100. lecie harcerstwa polskiego w Republice Czeskiej). nr 10 s. 74.
[SETNA] 100. rocznica urodzin Edmunda Jana Osmaczyka. nr 9 s. 68, fot.
SIKORA A.: Nieobecni (Zagbiowscy ydzi po 1939
roku). nr 5 s. 24-26, fot.
–: Spacer po ydowskich Katowicach. nr 9 s. 33-35, fot.
SIKORA J.: Bystrzyczanie ledzili bitw sprzed 150 lat
(Udzia mieszkaców zaolziaskiej Bystrzycy w rekonstrukcji bitwy pod Grochowiskami k/Piczowa). nr 4 s. 86.
SZCZEPASKI H.: Bardzo gwiadzisty plac Wolnoci
(Plac Wolnoci w Katowicach). nr 3 s. 34-36, fot.
–: „Concordia” czyli ydowska masoneria w Katowicach.
nr 11 s. 36-39, rys.
Maciejewski i jego kamraci (Odgosy powstania styczniowego na lsku). nr 2 s. 34-38.
–: Nie pozosta lad (Towarowy Dworzec Kolejowy
w Katowicach). nr 9 s. 24-25, fot., rys.
SZCZEPASKI M.S.: Pogranicze polsko-czeskie:
na kresach Rzeczypospolitej (III). nr 9 s. 23. Cykl „Notatnik spónionego przybysza”. We wspópr. z A. liz.
SZTOLER G.: Rozbark! Nikt nie woa (Dzielnica Bytomia – dawniej i dzi). nr 10 s. 33-37, fot.
(MS) [Maria Sztuka]: Medal „Sprawiedliwy wród
Narodów wiata” (Medale za ratowanie ydów dla katowiczan). nr 6 s. 67, fot.
SZTUKA M.: Oddani ziemi lskiej (XL edycja lskiej
nagrody im. Juliusza Ligonia). nr 5 s. 46, fot.
WANIEK H.: Dlaczego lsk…? nr 4 s. 53, rys.
–: Dlaczego lsk… (4). nr 5 s. 45., fot.
(B. W.) [Bogdan Widera]: Uroczyste obchody 90. rocznicy powoania Pierwszej Dzielnicy Zwizku Polaków
w Niemczech z siedzib w Opolu. nr 3 s. B, fot.
WÓJCIK J.: Rocznica tragedii Woynia (Obchody 70.
rocznicy zbrodni ukraiskiej na Woyniu). nr 9 s. 69.
–: Rodo znak braterstwa (Symbol Zwizku Polaków
w Niemczech). nr 3 s. 81.
–: lsk – terra incognito? (Obraz lska Doroty Simonides). nr 1 s. 81.
WYCISK J.: Kwiecie 1933… potem bya wojna (Odgosy prasowe zbliajcej si wojny). nr 9 s. 12-13.
URAWSKA E.: Z listów do redakcji (Uwagi do monografii Katowic pt. „Katowice. rodowisko, dzieje,
kultura, jzyk, spoeczestwo”). nr 3 s. 5.

– Wywiady –
KABAT-GEORGIJEWA E.: Otwarty salon (IX Sosnowieckie Dni Literatury). Rozmowa z…, dyrektork
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Rozm.:
M. Sztuka. nr 7-8 s. 95, fot.
LIS R.: Macierze cyfrowe starcz na kilka lat. Rozmowa z…, wicedyrektorem Biblioteki lskiej do spraw
technicznych, odpowiedzialnym za projekt lskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych. Rozm.:
R. Passia. nr 10 s. 13-14, fot.
MALICKI J.: Stary i nowy wiat musz si dopenia.
Rozmowa z prof. dr. hab. … dyrektorem Biblioteki lskiej. Rozm.: R. Passia. nr 10 s. 12-14, fot.
– Recenzje –
GBOY Z.: Biblioteki mniejszoci niemieckiej
w II Rzeczypospolitej. Katowice 2012. Rec.: W. Konopelska: O bibliotekach w kontekcie kulturalnym i historycznym. nr 4 s. 74.
SPYRA A.: Szlakiem polskiego sowa drukowanego
na Górnym lsku. Pszczyna 2013. Rec.: B. Widera:
Krótko o ksikach. nr 10 s. 64 (nota recenzyjna).
–: Z dziejów polskiej prasy na lsku. Przewodnik
po Muzeum Prasy lskiej w Pszczynie. Pszczyna 2009.
Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 12 s. 64 (nota
recenzyjna).
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LSKIE Miscellanea. Pod red. K. Heskiej-Kwaniewicz. T. 24. Katowice 2011. Rec.: M. Nadolna: Po raz
ostatni. nr 3 s. 74.

WÓDZ J.: Kochane dzieci wadzy (Klasa robotnicza
na lsku). Z profesorem… Rozm.: A. Sikora. nr 6 s. 1415, fot.

NAUKA. SOCJOLOGIA. OWIATA. RELIGIA

– Recenzje –

– Artykuy. Przyczynki. Felietony –

DOSTA Jacek elementarz… Szkolnictwo w Tychach
w XX wieku. Tychy 2013. Rec.: B. Widera: Krótko
o ksikach. nr 6 s. 64 (nota recenzyjna).
HAJZER A.: Korona Ziemi. Nie-poradnik zdobywcy. Katowice 2012. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 9
s. 64 (nota recenzyjna).
LIGZA B.: Danuto nie chcem, ale muszem. Wywiad,
którego nie byo. Wrocaw 201. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 9 s. 64 (nota recenzyjna).
WIATR A.: Pomidzy yciem a mierci. Opowie o tosamoci i umieraniu. Katowice 2013. Rec.: B. Widera:
Krótko o ksikach. nr 12 s. 6 (nota recenzyjna).

BEDNARCZYK R.: Edukacja regionalna na rozdrou
(Województwo lskie). nr 5 s. 28-29.
DNI Przyjani Polsko-Wgierskiej (Komitat Fejer). nr 4
s. D, fot.
GBURSKI Z.: Czarna matka ludzkoci – kim by ojciec?
(Badania genetyczne – ewolucja ludzkoci). nr 4
s. 14-15.
(wk) [Wiesawa Konopelska]: Ks. bp Tadeusz Szurman
Honorowym Obywatelem Miasta Katowice. nr 2 s. C,
fot.
KOZIK D.: Spencer by osupia! (Myli filozoficzne Herberta Spencera). nr 11 s. 26-27, fot.
KUREK J., MALISZEWSKI K.: Muzyka i wartoci
(X Spotkanie naukowe z cyklu „Medium Mundi”,.
Chorzów, 25 IX 2013). nr 12 s. 31-33, fot.
LAUR Uniwersytetu Opolskiego (Doktorat honoris cause’a dla Daniela Olbrychskiego). nr 4 s. D, fot.
NOWICKA B.: Dziecistwo na wymarciu (Wychowanie dzieci). nr 1 s. 28-29. Rys. W. uka.
PICHETA J.: Dla ewangelików polskiej mowy (150-lecie powoania do ycia „Zwiastuna Ewangelickiego”).
nr 4 s. 84.
SIKORA A.: Diecezjalny rachunek sumienia (II Synod
Archidiecezji Katowickiej). nr 11 s. 28-30, fot.
SIKORA J.: Polacy yj nie tylko na Zaolziu (Polacy
w Czechach). nr 2 s. 86.
–: Zaolziacy na polskie uczelnie. nr 5 s. 74.
SUPIK T.: Regionalna scena polityczna na pómetku
(województwo lskie). nr 1 s. 4-5.
SZCZEPASKI H.: Aposto katolickich Katowic (Dr
Theodor Kremski – inicjator budowy kocioa Mariackiego w Katowicach). nr 4 s. 36-39, fot., rys.
SZCZEPASKI M. S.: Podmiotowo spoeczestwa – podmiotowo obywatela. nr 10 s. 21. Cykl
„Notatnik spónionego przybysza”. We wspópr. z A.
liz.
–: Pogranicze polsko-czeskie: na kresach Rzeczypospolitej (1). nr 6 s. 39. Cykl „Notatnik spónionego przybysza”. We wspópr. z A. liz.
–: Pogranicze polsko-czeskie: na kresach Rzeczypospolitej (2). nr 7-8 s. 9. Cykl „Notatnik spónionego przybysza”. We wspópr. z A. liz.
–: Smutek akademików (Kondycja polskich szkó
wyszych). nr 11 s. 47. Cykl „Notatnik spónionego przybysza”. We wspópr. z A. liz.
–: Województwo opolskie. Pejza po reformie (I). nr 3
s. 11. Cykl „Notatnik spónionego przybysza”. We
wspópr. z A. liz.
–: Województwo opolskie. Pejza po reformie (II). nr 4
s. 17. Cykl „Notatnik spónionego przybysza”. We
wspópr. z A. liz.
–: Województwo opolskie. Pejza po reformie (III). nr 5
s. 13. Cykl „Notatnik spónionego przybysza”. We
wspópr. z A. liz.
SZTUKA M.: Jedyna cerkiew w lskiej aglomeracji
(Sosnowiecka parafia prawosawna). nr 4 s. 32-35,
fot.
–: Kult ksiki i pracy (Jubileusz profesora Edwarda
Róyckiego). nr 2 s. 13, fot.
–: Nekropolia czterech wyzna (Cmentarz rzymsko-katolicki w Sosnowcu). nr 11 s. 8-11, fot.
SZYMIK J.: Franciszek, nastpca Benedykta. nr 4 s. 7, rys.
WINTER M.: Midzy ziemi a niebem (65. rocznica
urodzin Jerzego Kukuczki, wybitnego himalaisty). nr 4
s. 20-23, fot.
WIZYTA Prezydenta RP na lsku Opolskim. nr 10 s. 68,
fot.
WÓJCIK J.: Kmicic w Opolu (Tytu doktora honoris
cause’a Uniwersytetu Opolskiego dla Daniela Olbrychskiego). nr 4 s. 81.
–: Wspominali Braci Starszych (Inauguracja Dni Judaizmu w Opolu). nr 2 s. 81.
– Wywiady –
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CHORY M.: O sobie i walce z rakiem. Z profesorem..
(M. Chory – lekarz, specjalista w dziedzinie biochemii, biologii nowotworów oraz biologii molekularnej)
rozm.: M. Sztuka. nr 12 s. 12-14, fot.
MYSZOR W.: Niestrudzony badacz wczesnego chrzecijastwa. Z ks. prof. dr. hab. …, tegorocznym laureatem nagrody Lux ex Silesia, wybitnym patrologiem
i znawc tekstów gnostyckich rozm.: A. Sikora. nr 12
s. 39-41, fot.
PUCHAA S.: Koció blisko ludzi. Z proboszczem parafii katedralnej ksidzem…, rozm.: B. Widera. nr 3 s. 2021, fot.
SEKUA M.: Drzazga wyjta, palec wci boli. Z…,
marszakiem województwa lskiego rozm.: W. Kosterski. nr 3 s. 8-10, fot.
SZEWCZYK G. B.: Laudacja z okazji przyznania Jego
Ekscelencji ksidzu biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi tytuu honorowego obywatela Katowic... nr 2 s. 80.

OCHRONA RODOWISKA. PRZEMYS
– Artykuy. Przyczynki. Felietony –
KARMASKA J.: Drzewa bez klimatu (Sadzenie
i ochrona drzew). nr 11 s. 54-55. Cykl „Ekologia”.
–: „Goczakowice” pod lup. nr 2 s. 62-63, fot. Cykl
„Ekologia”.
–: Huty znikaj, oów zostaje (Zanieczyszczenie rodowiska – spadek po hutach metali nieelaznych).
nr 10 s. 45, fot. Cykl „Ekologia”.
–: Recykling … przestrzeni (Program unijny CircUse). nr 5 s. 42, fot. Cykl „Ekologia”,
–: Rze rekinów. nr 1 s. 61, fot. Cykl „Ekologia”.
–: 180 zabrzaskich hektarów (Rekultywacja terenów
w rejonie rzeki Bytomki). nr 7-8 s. 57, fot.. Cykl „Ekologia”.
KOCISKI W.: Historyczny, sympatyczny, ekologiczny… (Siewierz – historia i wspóczesno). nr 7-8 s. 6970, fot.
KOLASISKA I.: Oazy ycia na „Pojezierzu Dbrowskim” (Zbiorniki wodne w Dbrowie Górniczej). nr 78 s. 74-76, fot.
(wk) [Wiesawa Konopelska]: Pod patronatem spóki Giesche – gmina Janów na Górnym lsku (Wystawa o dziejach spóki Giesche – Dzia Etnologii Muzeum Historii Katowic). nr 5 s. 67, fot.
–: Za zielonym wzgórzem (Ekomiasteczko Siewierz Jeziorne). nr 7-8 s. 68-69, fot. Cykl „Ekologia”.
KOSTERSKI W.: Autostrad nie tylko do nieba (Autostrada A4). nr 7- s. 6-8, fot.
–: By las, jest las (21 lat po poarze lasu w Rudach).
nr 9 s. 43-45, fot.
–: Guszec to ma klawe ycie (Wolierowa hodowla
guszców w Wile). nr 2 s. 48-50, fot.
–: Jazda w gór, jazda w dó (Midzynarodowe Targi
Górnictwa, Przemysu Energetycznego i Hutniczego).
nr 9 s. 76, fot.
–: Król wgiel ani myli abdykowa (Polskie górnictwo).
nr 6 s. 34-35, fot.
–: Wgiel 2013 – widmo klski (Polskie górnictwo).
nr 12 s. 10-11, fot.
MATEOSZEK A.: Budowanie cywilizacji (Pocztki kolei elaznych na Górnym lsku). nr 2 s. 18-20, fot.
MATLAKOWSKA J.: Bliej czystego lska (Przedsiwzicie ekologiczne Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2007-2013). nr 1 s. 60, fot. Cykl „Ekologia”.
–: Domy jak fabryki ciepa (Energochonno budynków). nr 3 s. 62-63, fot. Cykl „Ekologia”.
–: EkoAktywni niezastpieni (Pozarzdowe organizacje ekologiczne z województwa lskiego). nr 10
s. 46-47, fot. Cykl „Ekologia”.
–: Jak ogarn te mieci? (Gospodarka mieciowa). nr 4
s. 10, rys. Cykl „Ekologia”.
–: Jaka energetyka – takie powietrze! (Zanieczyszczenie pyowe i gazowe w województwie lskim). nr 6
s. 44-45, fot., rys. Cykl „Ekologia”.
–: Jaka polityka klimatyczna? nr 12 s. 52-53, fot. Cykl
„Ekologia”.
–: Jubileuszowe „Zielone Czeki” (Nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach za dziaalno na rzecz ochrony rodowiska). nr 5 s. 40-41, fot.. Cykl „Ekologia”.
–: Las „po zawaach” (Górnicze zapadliska w Lenictwie Panewniki). nr 7-8 s. 65-67, fot. Cykl „Ekologia”.
–: abdzie bliej nas… (abdzie w Parku Ró w Chorzowie). nr 9 s. 46-47, fot.
–: Przestrze w przemyle (Tereny przemysowe w województwie lskim). nr 7-8 s. 56, fot. Cykl „Ekologia”.
–: Sia zielonych funduszy (Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach). nr 7-8 s. 77-79, fot. Cykl „Ekologia”.
–: Wspólny sukces na jubileusz (Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach). nr 11 s. 55, fot. Cykl „Ekologia”.
PAGIEA P.: (Nie) jedzie pocig z daleka (Koleje lskie). nr 2 s. 28-29, fot.
PASSIA R.: Symbol do rozbiórki (Hale targowe w Katowicach). nr 6 s. 16-17, fot.
–: Tylko muzeum ocali to miejsce (Walcownia w Szopienicach). nr 5 s. 30-31, fot.

SIERNY T.: Plecami do Opola? (Strategia rozwoju dla
Polski poudniowej w obszarze województw lskiego i opolskiego do 2020 roku). nr 10 s. 54-56, fot.
SIKORA J.: Interesuje ich przedsibiorczo (Multikulturowy program unijny „Innocaste-Transfer Innovation” realizowany przez uczelni z Czech, Polski, Danii, Niemiec i Finlandii). nr 7-8 s. 106.
SZCZEPASKI M. S.: Ludzie, forsa, instytucje (Diagnoza gospodarcza dla województwa lskiego).
nr 12 s. 9. Cykl „Notatnik spónionego przybysza”.
SZTOLER G.: U zdrojowych wód Jastrzbia (Uzdrowisko Jastrzbie Zdrój). nr 7-8 s. 58-61, fot.
SZTUKA M.: Geotermalne róda pod Sokolimi Górami (Wody termalne na Jurze Czstochowskiej). nr 78 s. 71-73, fot. Cykl „Ekologia”.
TOMANEK B.: Chorzów Zdrój (Uzdrowisko w Chorzowie). nr 7-8 s. 62-63, rys.
TURANT W.: Geniusz bez serca czyli paradoksy wojny chemicznej Fritza Halera (Fritz Haler [18681934] – chemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
chemii z 1918 roku). nr 5 s. 10-12, fot. Rys. W. uka.
WYCISK J.: Afryka antrapirydazon i reszta (Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach). nr 6 s. 67, fot.
– Wywiady –
BIEKOWSKA E.: Przeszlimy ju przez nasze Morze
Czerwone. Z minister… rozwoju regionalnego rozm.: W.
Kosterski. nr 5 s. 6-9, fot.
GABRY H. L.: CO2 z t energi i klimatem? Z przewodniczcym Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej rozm.: W. Kosterski. nr 5 s. 16-19, fot.
KOTERAS A., KOSOBUCKI .: KZK GOP, czyli
„chopiec do bicia”. Z rzecznikiem prasowum A. Koterasem i . Kosobuckim z Wydziau Organizacji Przewozów rozm.: M. Mierzwiak. nr 7-8 s. 14-15.
LENARTOWICZ G.: Wymiar lskiej ekologii. Rozmowa z…, prezesem Zarzadu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rozm.: J. Karmaska. nr 4 s. 8-9, fot.
WOJTAS P.: Kilof nie wystarczy. Rozmowa z dr. in. …,
dyrektorem Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
w Katowicach. Rozm.: M. Maciejewski. nr 9 s. [77].
– Recenzje –
FRUYSKI A.: Kopalnie wgla kamiennego w Polsce. ód 2012. Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach.
nr 3 s. 78 (nota recenzyjna).
VARIA
– Artykuy. Przyczynki. Felietony –
COFAKA J.: Nasi w Warszawie (36). nr 1 s. 47.
GAUSZKA K.: Gottessegen. nr 3 s. 60. Cykl „Biblioteka noc”.
GRUSZCZYSKA A.: Wyy si na cmentarzu (Dewastacja cmentarza w Katowicach-Szopienicach). nr 3
s. 52-53, fot.
KRONIKARZ: lski miesic. 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.
TOKARZ A.: Na nieszczcie Mariacka… (Ulica Mariacka w Katowicach). nr 9 s. 5-8, fot.
WÓJCIK J.: Ambasadorowie Opolskiego (Wysokie odznaczenia pastwowe dla prof. Doroty Simonides i abpa Alfonsa Nossola). nr 10 s. 69.
WYCISK J.: Sosnowiec jak Odessa (Proces sosnowieckiej bandy w 1933 r.). nr 10 s. 38-40, fot.
– Wywiady –
DUSIK .: By jak ródlana woda. Ze lzaczk Roku 2012… rozm.: J. Wonikowska. nr 4 s. 30-31, fot.
MUSIO J.: Czy lzak moe by honorowy. Z… rozm.:
A. Musialik-Chmiel. nr 1 s. 44-46, fot., fot.
– Recenzje –
BOURDAIN A.: wiat od kuchni. W poszukiwaniu posiku doskonaego. Tum.: J. roda. Warszawa 2011. Rec.:
R. Krysa: ycie na godzie. nr 7-8 s. 90.
NIKISZOWIEC. Giszowiec. Katowice 2013. Rec.:
B. Widera: Krótko o ksikach. nr 11 s. 64. (nota recenzyjna).
PRZEBACZENIE. Praca zbiorowa pod red. J. Kurka i K.
Maliszewskiego. Chorzów 2012. Rec.: W. Konopelska:
O przebaczeniu. nr 1 s. 74.
SOWA K.: Moje syberyjskie podróe. Warszawa 2013.
Rec.: B. Widera: Krótko o ksikach. nr 2 s. 78 (nota recenzyjna).
STUHR J.: Tak sobie myl. Dziennik czasu choroby.
Kraków 2012. Rec.: J. Kwaniewicz: refleksje chorobowe. nr 1 s. 76.
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